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ТЕМА НЕДЕЉЕ: ТРАГЕДИЈЕ И НЕСРЕЋНИ СЛУЧАЈЕВИ НА ПРУЗИ

Младића ударио воз
наиласка воза слушао музику. Славица
Бубњевић Црвени, портпарол Вишег
јавног тужилаштва у Панчеву, изјавила
је да је то тужилаштво одлучило да се
машиновођа воза подвргне алко-тесту,
што је и учињено: утврђено је да машиновођа није имао ни промил алкохола у
крви. Настрадали деветнаестогодишњак код себе није имао лична документа, због чега је накнадно идентификован. Док је трајао увиђај, саобраћај на
прузи је био блокиран неколико сати.
Поводом трагичне погибије Марка
Пековића у Техничкој школи „23. мај”
је 5. априла одржана комеморација,
на којој су Марку његови другови и
професори, као и запослени у школи,
одали последњу почаст. Марко је сахрањен истог дана на Новом гробљу.
Преко пруге на којој се прошле недеље догодила несрећа свакодневно
прелазе бројни грађани и ученици
који се одлучују на то због близине
Основне школе „Свети Сава”. Обезбеђени пружни прелаз је удаљен од тог
места око пола километра.
Удес у коме је страдао Марко није
први догађај који је скренуо пажњу на
недовољну безбедност око пруге која
пролази кроз Мису и Кудељарски насип: октобра 2014. године композиција „Беовоза” је ударила у комби чији
је возач хтео да пређе пругу. Утврђено је да на том прелазу недостају рампа и светлосна сигнализација и да постоји само Андрејин крст.
„Панчевац” је тада објавио да су
наши суграђани који живе у том делу
града неколико пута писали петицију захтевајући да се постави рампа,

јер се због прелажења пруге на необезбеђеним местима догодило неколико саобраћајних несрећа у којима су
повређени пешаци.
Међутим, надлежни су им одговорили да је постављање рампи на прузи неизводљиво с обзиром на то да су
Миса и Кудељарски насип дивља насеља, у којима већина кућа још увек
није легализована.
Наш саговорник, један од руководилаца у ЈП „Железнице Србије”, који је затражио да остане анониман,
изјавио је да је законом прописано да
је комплетно одржавање пруга и безбедност пружних прелаза, поготово у
насељеним местима и у градским насељима попут Кудељарца и Мисе, у
надлежности локалних самоуправа.
– Дозвољено је да се ради веће безбедности лица која свакодневно прелазе
пругу праве тзв. потходници, надвожњаци, као и обезбеђени и осигурани пружни прелази. Међутим, њихову изградњу финансирају локалне самоуправе, а
Железница само даје техничке услове
који приликом изградње тих објеката
морају да буду задовољени – рекао је он.
Скренуо је пажњу на то да своју
безбедност често угрожавају и сами
грађани када неопрезно претрчавају
пругу тамо где то никако не би смели.
Као пример за то навео је да у близини
железничке станице Панчево–Варош
и надвожњака постоји пешачка пасарела која је направљена пре двадесетак година како би се спречило да пешаци претрчавају пругу.
Нажалост, њу нико не користи.
М. Глигорић
ПРОФ: 22/2016

Деветнаестогодишњи Марко Пековић
из Панчева, матурант Техничке школе
„23. мај”, погинуо је у суботу, 2. априла, око 17 сати, док је покушавао да
пређе пругу, на око 400 метара од железничке станице Панчево–Варош, у
близини Основне школе „Свети Сава”.
На њега је на необележеном пружном прелазу налетео воз који је
ишао на релацији Панчево–Вршац.

Чланови екипе Хитне помоћи могли
су само да констатују да Марку због
тежине повреда које је задобио није
било спаса и да је одмах преминуо.
Мирјана Милићевић, заменица вишег јавног тужиоца у Панчеву, изјавила
је новинарима да је машиновођа на време приметио младића зато што је воз
био у кривини и да је одмах почео да кочи и да му свира; воз се кретао брзином
између 40 и 50 километара на сат. Несрећни младић, међутим, није чуо сирену. Поред његовог тела пронађен је сломљен мобилни телефон са слушалицама, због чега се претпоставља да је пре

ПРОФ: 21/2016

На месту несреће пронађени
сломљен мобилни
телефон и слушалице
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОГРАМИ, РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА И ОСТАЛЕ ПРЕДИЗБОРНЕ ПОРУКЕ
Новинари нису објективни, кажу многи ко бајаги неутрални конзументи
медија, и „објашњавају”: то је зато што
их неко са стране плаћа, због тога што
се плаше за свој посао или јер су по
природи – кварни. Океј, прихватамо
ставове других, то нам је у опису посла, свако треба да мисли онако како
је увежбао мождане вијуге.
Али увређени смо (:=)) и зато у недељи у којој је Панчево било центар
српске предизборне кампање улогу
коментатора препуштамо професионалним политичарима. О томе како
виде локалну политичку сцену петнаестак дана пред изборе, као и какве
резултате на њима очекују, пишу истакнути чланови четири најбоље пласиране странке на претходном такмичењу за освајање одборничких
мандата: ДС-а, СНС-а, СПС-а и ЛСВ-а.
Услов је био да представљају Панчево
(и) ван града, тј. да имају екстерну
перспективу ка локалу. Стога су пред
вама осврти све троје панчевачких
посланика у Народној скупштини и
секретарке у Покрајинској влади.
Да не бисте знали за кога интимно
навијамо, њихова запажања поређана су азбучним редом, према првом
слову презимена. У ствари, „наших”
можда и нема у овом квартету :-)...

Весна Мартиновић (ДС),
народни посланик:
Уочљиво је да све странке у предизборној кампањи на локалном нивоу
засад воде тзв. позитивну кампању,
тј. промовишу своје програме на,
углавном, пристојан и коректан начин, без тешких и увредљивих речи
упућених политичким противницима, што оставља утисак њихове
озбиљности и зрелости, односно свесности да грађане не занима шта они
мисле једни о другима, већ како планирају да решавају конкретне животне проблеме становника Панчева и
насељених места, који утичу на квалитет свакодневног живота.
Постоји ризик да локалне предизборне активности остану у сенци тзв.
централних кампања, али очекујем
да ће све партије, као што то чини
Демократска странка, наћи начин да
грађанима представе своја решења за
комуналне, социјалне, привредне,
здравствене и остале проблеме који
спадају у надлежност локалних самоуправа. Дакле, нужно је да понуде
конкретна решења за конкретне, локалне проблеме, а не демагогију и
празне приче.
Очекујем да Панчевке и Панчевци,
пре свега, изласком на изборе покажу да им је важно у каквом граду ће
живети и којим људима највише верују. Волела бих да своје поверење
укажу оним кандидатима што се не

крију иза својих страначких лидера и
који су пред своје суграђане изашли
под својим именом, презименом и са
досадашњим резултатима, јер је то
претпоставка њихове личне одговорности и самосталности у будућем раду.
Такође, очекујем да и сам изборни
дан протекне у демократској атмосфери и да Панчево потврди свој статус толерантне и пристојне средине.
Наравно, волела бих и да изборни резултати буду такви да Панчево убудуће буде у сигурним рукама – да га воде стручни и образовани људи које
предводи др Душан Дуда Стојић.

ти када је на неком предизборном
скупу било преко осам хиљада људи.
То је само доказ да премијер Вучић
ужива велико поверење у народу. Све
је прошло у демократском духу, а после скупа град је тако брзо сређен да
грађани нису могли ни да примете да
је толико људи било присутно. До
краја кампање долазиће у град функционери СНС-а, наши потпредседници и министри у Влади, организоваћемо трибине и пред грађане излазити
с нашим програмом, чији је лајтмотив здрава, напредна и економски
снажна Србија с перспективом и који

носи назив „Уједињени можемо све”.
Да бисмо били најјачи, морамо прво
да будемо сложни. Ми смо странка
народа; бићемо с њим и у кампањи,
али и после избора.
Ко има подршку народа, тај ће проћи на свим нивоима, па и у локалу. Верујем да ће резултат наше листе, коју
коалиционо и технички подржава још
неколико странака, бити далеко бољи
него 2012. Што се осталих тиче, цензус
ће вероватно проћи ЛСВ и СПС, а за
ове друге заиста не знам... Свима нама,
а посебно СНС-у, одговара велика излазност – нека грађани одлуче.

Жељко Сушец (СНС),
народни посланик:
Панчево има политичку културу. Досад није било тежих ексцеса, попут
напада на активисте странака. Догађало се цепање предизборног материјала, плаката, било је и уништавања
наших, али и билборда неких других
странака: то чине збуњени, свако се
бори за резултат онако како мисли да
треба. Ипак, то је изричито забрањено члановима СНС-а. Дешавају се и
неаргументовани напади на наше
функционере, стварају се антикампање, али добро: у питању је миље из
деведесетих година прошлог века,
такви немају програм, а СНС живи у
21. веку, у садашњости. И гледа у будућност. Без обзира на све, желим да
верујем да ће владати демократска
хармонија до изборног дана.
Долазак у Панчево председника
СНС-а Александра Вучића организован је за грађане целог јужног Баната. Сигуран сам да наш град не пам-

Мариника Тепић (ЛСВ),
секретарка Секретаријата
за омладину и спорт
у Влади АП Војводине:
Како се ближе избори у нашем Панчеву, у првом реду је све видљивија
нервоза владајуће партије. Рецимо, у
уторак су комплетно све градске службе и предузећа престали да дишу за
грађане да би били стављени у функцију митинга Српске напредне странке; девастиран је сваки призор, укинута могућност постојања ичега што
дише и хода, али и стоји, а да није
СНС: тако су уништена једино два
билборда с мојим ликом на путу напредњачког конвоја из Београда према Панчеву. Истовремено, има индиција да је било и физичког насиља
према појединим грађанима који су

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пажљиви слушаоци, дремачи и остали
Један од митинга на платоу испред Градске управе
Снимила Данијела Исаков

се нашли међу митингашима. То није
добро. Штавише, то је опасно! И није
први пут. Али ја се не бојим, моје лигашице и моји лигаши се не боје, из
дана у дан имамо све већу подршку
суграђана који нам верују и препознају у нама управо то – људе који се
не боје да кажу НЕ насиљу, НЕ уценама и НЕ личним интересима чија је
цена живот наше деце, наших бака и
дека, свих нас. И ставићемо тачку на
сву беспризорност, а отворити врата
за пристојан, честит и безбедан живот
у нашем граду, те за квалитете као
што су бити вредан, васпитан, образован. И тачка!
Што се пројекција тиче, ми на ове
изборе идемо да победимо! Идемо уздигнуте главе, поносни што смо лигаши
у Панчеву и што смо доследно били једини прави глас грађана у локалној
скупштини. Једини доносимо развојни
и социјални програм слушајући потребе радника и синдиката; доносимо
привредни програм који је по мери и
пољопривредника и малих и средњих
предузетника. Доносимо енергетски,
еколошки и културни програм, као и
програм у свим другим областима важним за наше Панчевке и Панчевце,
водећи нарочито рачуна о онима који
не могу да живе без додатне бриге и
помоћи. То је наша снага, наш програм, то смо ми – кандидати Лиге социјалдемократа Војводине.

Гордана Топић (СПС),
народни посланик:
Социјалиста сам дуго, у партији сам
двадесет једну годину, и искрено могу само изразити своје незадовољство
због тога што је СПС у овој предизборној кампањи невидљив. Циљ треба да буде да свој програм представите што већем броју грађана, а не на
трибинама својим члановима, што је,
како примећујем, једина предизборна активност Градског одбора СПС-а.
Такође, морам признати да ни сама
не учествујем у кампањи: поштујем
своју реч дату у марту 2015. године да
нећу заузимати место ни на једној листи СПС-а коју саставе новопостављени с господином Дангубићем на челу,
али ће моја партија од мене увек имати подршку као члана и гласача.
Другови из покрајинског руководства су довођењем нове гарнитуре људи, за које нисмо ни знали да су чланови партије, а представљени су као
образовани, успешни и остварени,
потценили наш рад и изборне резултате у кампањама 2012. и 2014. Пошто су оба пута наши локални резултати били изнад покрајинског просека
СПС-а, многи од нас који смо радили
те кампање повукли смо се да не бисмо неким случајем ометали нови начин рада и функционисања ГО.
Нови људи су дошли из других
партија, у којима нису били примећени и тамо нису остварили личне
интересе, па су добили шансу да то
ураде у нашем СПС-у. Надам се да ће
бар због личних порива покушати да
направе најбољи могући резултат, а
то се од њих очекује.
У СПС-у сам због идеологије ове
партије и несхватљиво ми је да то
може бити другачије, односно да се
између изборних циклуса људи и уверења могу мењати. У свом раду увек у
први план стављам општи интерес,
јер нас грађани због тога и бирају: зато су најмеродавнији већински избори
на свим нивоима, на којима бисмо
директно, на име и презиме, бирали
своје представнике. Надам се да ће
нам то неки нови закон до следећих
избора омогућити.
Приредио: Синиша Трајковић

Зоран Т. Поповић

Клупче је почело да се одмотава. Моја баба штрика џемпер!
Док није изашао у читуљи, није био вредан помена.
Тек када сам почео да трошим колико имам, схватио сам
колико немам.
Промене дају прве очигледне резултате. Безлични људи
постају главне фаце.
Иза наших влада не остају путеви, већ километри обећања!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КОЈИ СМО ТИ МИ МАЛЕРИ. ОД ЦЕЛОГ СВЕТА КАПИТАЛИЗАМ
ЈЕ БАШ КОД НАС НАШАО ДА ПРОПАДНЕ!
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АКТУЕЛНО

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

ВЕЛИКА ПОНУДА, ЈОШ ВЕЋА ПОТРАЖЊА
Град издвојио 47
милиона за мере
запошљавања
Више од 40
послодаваца
представило
220 радних места
УСПЕХ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Интересовање
и за студентску
летњу праксу
и волонтирање

Маријана друга
у држави

Више од 40 различитих послодаваца и око 220 слободних
радних места представљено је
на овогодишњем Сајму запошљавања, приређеном у среду,
6. априла, на Корзоу, под покровитељством Града и уз суорганизацију Националне службе за запошљавање.
О томе колико је наших суграђана тренутно у потрази за
послом и колики је проблем
незапосленост не само у Панчеву него и у читавој држави,
већ је позната ствар. Но очигледан доказ за то свакако је
била невероватна гужва која је
на Корзоу владала током читавог трајања сајма.
Пекар, лекар, апотекар...
Велики број Панчеваца и Панчевки окушао је своју срећу
обилазећи штандове 34 предузећа која су огласила слободна
радна места. Студенти су се махом окупљали око пунктова
установа које пружају могућност летње праксе, а било је и
оних спремних да кроз волонтерски рад стекну нова искуства и обогате своју биографију.
На штанду Града Панчева
могле су се добити све потребне информације у вези са
отвореним јавним позивoм
који се односи на меру активне политике запошљавања
„Самозапошљавање”, а посетиоци су велико интересовање
показали и за штанд Националне службе за запошљавање,
где су могли сазнати нешто

Ученица четвртог разреда
ЕТШ „Никола Тесла” из
Панчева Маријана Зрнић
освојила је друго место на
седмом Државном такмичењу из мултимедија одржаном у недељу, 3. априла,
на Високој школи електротехнике и рачунарства у
Београду.

Коме ли ће се осмехнути срећа?
више о услугама и програмима те установе. Посебно су им
биле интересантне предстојеће обуке за тржиште рада које
ће спроводити НСЗ, као што
су оне за руковаоце грађевинским машинама, пословне секретаре, немачки језик и за
програм „AutoCAD”.
Су де ћи по ис так ну тим
огласима послодаваца, међу
нај тра же ни јим рад ни ци ма
били су шивачи, виљушкаристи, ауто-механичари, радници обезбеђења, заваривачи с
цертификацијом, продавци,
де фек то ло зи, ди пло ми ра ни
ин же ње ри по љо при вре де и
машинства, или пак они који
имају искуства у пословима
из обла сти уго сти тељ ства,
машинства, текстила и других. Занимљиво је да је оглас
за највећи број радника, то
јест за њих преко педесет, истакло предузеће „Царев двор”
д. о. о. Реч је, као што је већ
познато, о хотелу који ће бити отворен на месту садашње
„Слободе”. Та фирма тражи
конобаре, куваре, шанкере,

хигијеничаре, собарице, сервирке и помоћне раднике у
вешерају и кухињи.
Директан контакт много значи
Једна од фирми које редовно
учествују на сајму јесте и „Ауторемонт центар Пивашевић”.
Према речима менаџера Саше
Браковића, интересовање суграђана за радна места ауто-лимара, ауто-лакирера и перача, која су тренутно отворена
у „Пивашевићу”, било је толико да је већ у првих сат времена трајања сајма пријаву за
посао попунило десетак потенцијалних радника.
– Редовно се одазивамо позиву за учешће на сајму и неколико колега које смо примили у радни однос ранијих
година, пријавило се управо
овим путем. И данас на нашем
штанду влада велика посета, а
људи се углавном распитују о
условима посла и желе да се
информишу о самом предузећу. Занимљиво је да има и
оних које занима пракса код
нас. Отворени смо за разне опције, па смо тако прихватали

и биографије за послове за које тренутно немамо отворене
позиције, дајући шансу заинтересованима да нам се представе и да евентуално у будућности остваримо сарадњу –
истакао је Браковић.
Према речима Сузане Јовановић, чланице Градског већа
задужене за рад, запошљавање и социјалну политику, која
је заједно с градоначелником
Сашом Павловим и директором панчевачке филијале
НСЗ-а Ђорђем Лукачем присуствовала свечаном отварању
сајма, град је ове године, у
складу с Локалним акционим
планом, издвојио 47 милиона
динара за активне мере запошљавања.
Сајам запошљавања приређује се у нашем граду већ седамнаест година, а према речима Ђорђа Лукача, ефекти
који се прате шест месеци након његовог одржавања показују да се проценат запошљавања овим путем креће између 25 и 30 посто.
Д. Кожан

У НЕДЕЉУ У „АПОЛУ”

Ревија фризура за десетку
Лепа акција завршена пре
месец дана, у оквиру које је
наш суграђанин фризер
Бранко Путић поклањао фризуре свим студенткињама и
студентима који у индексу
имају забележену бар једну
десетку из ове или прошле године, имаће још интересантнији епилог. Наиме, сви млади

успешни људи који су са индексом посетили фризерски
салон „Простор Б”, сада ће
бити манекени на великој ревији „Фризура фест”. Она ће
бити приређена у недељу, 10.
априла, од 20 сати, у дворани
„Аполо”, а сви наши суграђани који желе да пропрате тај
догађај су добродошли. По-

ред Бранка Путића, у креирању фризура учествоваће и
Звездан Златановић, Данило
Адамов, Маја Зилић, Дијана
Николић, Тања Калапиш, као
и асистенти Марко Поповић
и Катарина Путић. Да би млади модели изгледали савршено, биће ангажовани и шминкери и стилисти.

Специјалан гост ревије биће
бенд „Soul Steamers”. Прошетајте до „Апола” у недељу,
украдите добру идеју за своју
нову фризуру, уживајте у друштву наших успешних суграђанки и суграђана и допустите
да вас инспирише њихова лепота – посебно она унутрашња.
Д. К.

ПОЧЕО УПИС ПРВАКА

Два одељења више
Добра вест за учитеље
који су остали без посла
Упис ученика у први разред
основне школе на територији
Панчева почео је првог радног
дана априла. До краја месеца
родитељи ће у школама којима њихови малишани територијално припадају моћи да
предају документацију потребну за упис, а током маја и
јуна и да их упишу. То је обавеза за сву децу која имају навршених најмање шест и по и
највише седам и по година,
односно рођену између 1. марта 2009. и краја фебруара
2010. године.
Од докумената је потребно
поднети извод из матичне
књиге рођених за дете, лекарско уверење да је оно здравствено способно да похађа
школу, доказ о територијалној

припадности школи односно
фотокопију пријаве стана или
личне карте родитеља и уверење да је дете похађало припремни предшколски програм.

Упис се обавља у канцеларији секретара школе, а испитивање детета обавиће школски психолог и педагог. Детаљнија обавештења могу се

добити у било којој основној
школи у Панчеву.
Миодраг Радојковић, ресорни градски већник, оценио је
да ће школска 2016/2017. година бити добра не само за нове школарце и њихове родитеље већ и за учитеље.
– Од 2005. смо бележили пад
броја уписаних, али ће ове године бити 40 ђака више него
прошле године, што су два одељења више. То је јако добра
вест за запослене у просвети,
јер значи да ће овог пута рационализација заобићи Панчево,
па ће они који су на списку технолошких вишкова Министарства просвете сада моћи да раде – рекао је Радојковић.
На територији Панчева су
22 основне школе, укључујући
и Балетску, Музичку и школу
„Мара Мандић”. Њих ће од
септембра похађати близу
1.200 ученика.
Д. В.

Поред тога, ученици панчевачке Електротехничке
школе били су трећи у екипној конкуренцији. Тим су,
поред Маријане, чинили и
Јована Стефановић и Страхиња Божовић. Ментори су
били Надица Јанкулов, Нада Стојичевић и Срђан Божовић.
З. Ст.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЦЕНТРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ

Прегледи у Качареву
12. априла

Центар за превенцију панчевачког Дома здравља обавештава мештане Качарева
да ће акција превентивних
прегледа која је била заказана за уторак, 5. април, бити
померена и спроведена недељу дана касније.
Дакле, Качаревке и Качаревци ће своје здравље моћи
да преконтролишу у уторак,

12. априла, од 8 до 11 сати, у
просторијама Удружења пензионера.
Том приликом ће им лекари измерити крвни притисак, ниво шећера у крви,
холестерол и триглицериде,
а одредиће им и индекс телесне масе и даће им савете
за неговање здравог стила
живота.
Д.К.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА КУРС

Калиграфија – за сва
времена
Панчевце разних старосних
доба интересује калиграфија. Тај закључак се може извући из чињенице да се за
бесплатну радионицу калиграфије при Дому омладине,
која је била најављена за суботу, 2. април, пријавило
шездесетак, а поред њих је
дошло још много више заинтересованих суграђана. Планирано је да тај курс траје три месеца и да се одржава сваке суботе од 12
до 13.30. Води га мр
Жељко Комосар, који у
звању редовног професора предаје калиграфију
на Академији СПЦ у Београду. И њега и Марију
Јевић, директорку Дома
омладине, изненадило је
толико интересовање за
ову радионицу и ваљало је
осмислити како изаћи у сусрет свима када је максималан број полазника по радионици 16. Прва идеја је била
да се онима до тридесет година омогући да бесплатно
похађају курс, док би они
старији и платежно способни исти програм имали уз
симболичну материјалну надокнаду. Међутим, тај план

је промењен, тако ће бити
оформљено више група и за
све ће похађање часова бити
бесплатно.
– Полазници ће имати
прилику да присуствују предавањима, имаћемо демонстрацију калиграфије и биће
им презентована ТВ серија
„Калиграфија” о развоју калиграфије, коју сам ја напи-

сао и режирао за РТС. Уз то,
учиће да пишу писма из одређених историјских периода – рекао је Комосар.
Сви они ће, у договору с
предавачем, морати да набаве једномилиметарски блок
формата А3, калиграфска
пера, држаље, мастило „пеликан”, папирне марамице,
лењир и графитну оловку.
Д. М.
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ЕПИЦЕНТАР КАМПАЊЕ
У току протекле недеље Панчево је било епицентар политичке кампање. Војислав Шешељ, председник СРС-а, одржао је
митинг у четвртак, а наредног дана градом су прошетали коалициони партнери – лидери СДС-а и ЛДП-а Борис Тадић и

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Уредити систем
Уређен систем је решење
свих проблема, а политичари су само шрафови у њему
који се труде да својим залагањем успоставе његово
функционисање – нагласио
је на конференцији за новинаре одржаној у среду, 6.
априла, Дејан Јовановић,
председник Градског одбора
Покрета „Доста је било”.
Он је додао како је важно
да се у Панчеву више не праве митинзи налик онима који
су одржани деведесетих година и да се не ружи град лепљењем плаката по дрвећу.

Овом приликом је речено
да тај покрет први пут наступа на изборима, а листу с
кандидатима за Скупштину
града предаo je Изборној комисији у четвртак, 7. априла,
у време штампања овог броја
новина.
– Ми смо нов и млад покрет, а желимо да покажемо грађанима да смо отворени за сарадњу, па их позивамо да нам се јаве путем
„Фејсбука” уколико желе да
буду контролори на гласачким местима – казао је Јовановић.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

„Побеђен” Хашки
трибунал

Повратили смо углед

Војислав Шешељ, лидер
Српске радикалне странке,
одржао је митинг у Панчеву,
на платоу испред Градске
управе, у четвртак, 31. марта. То је било његово прво
обраћање јавности након
ослобађајуће пресуде у Хашком трибуналу.
– Српском народу сам 23.
фебруара 2003. године обећао да ћу победити Хашки
трибунал и то сам данас и
урадио. Одбранио сам част и
образ хиљадама добровоља-

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Бољи статус
за уметнике

Председница Одбора за културу ДС-а Јасна Милићев истакла је на конференцији за
новинаре одржаној у уторак,
5. априла, како је неопходно
да удружења уметника у
Панчеву имају бољи статус.
– По треб но је да они
имају свој простор, добре и
квалитетне галерије слика
и више средстава. Такође,
Град нема своје позориште,
у овом тренутку га не можемо градити, али можемо
обе ћа ти ви ше ула га ња у

продукцију – изјавила је Јасна Милићев.
Душан Стојић, кандидат
ДС-а за градоначелника, овом
приликом је, говорећи о
здравству, нагласио како Град
треба да добије већа овлашћења када се ради о функционисању Опште болнице.
– Од наше болнице направићемо клинички центар у коме ће се адекватно
лечити људи с територије
комплетног јужног Баната –
подвукао је Стојић.

ДСС И ПОКРЕТ ДВЕРИ

Немамо афере иза себе

Коалициони партнери Демократска странка Србије и
Покрет Двери најавили су
на конференцији за новинаре одржаној у среду, 6.
априла, долазак лидера својих партија у Панчево.
– Санда Рашковић Ивић и
Бошко Обрадовић ће у четвртак, 14. априла, у 16.30,
прошетати нашим градом.
Панчевци ће имати прилику
да се упознају с политиком
која се разликује од свих
осталих. Штандови ће бити
постављени у центру, на не-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

колико локација – изјавио је
Милутин Илић, председник
ГО Двери.
Додао је како су у тим
странкама људи који нису
упропастили ниједну фабрику и немају афере иза себе.
Говорећи о предстојећим
локалним изборима, Предраг
Шкаљак, потпредседник ГО
ДСС-а, казао је да су за њих
од посебног значаја насељена
места и њихов развој.
– Уколико нам грађани
пруже поверење, ми ћемо се
трудити да селима повратимо достојанство и, уместо
централизације месних заједница, залагаћемо се да
оне имају највећа овлашћења, у складу са законом –
нагласио је Шкаљак.

Чедомир Јовановић. У понедељак је с грађанима разговарао
Душан Бајатовић, потпредседник СПС-а, лидер напредњака
Александар Вучић одржао је митинг у уторак, а председник
СДСС-а Андреја Младеновић посетио је Панчево у среду.

ца Српске радикалне странке
и Српског четничког покрета
који су се борили на свим
фронтовима за слободу својих људи – изјавио је Шешељ.
Он је казао да је одбранио
српску националистичку
идеологију, као и демократски карактер политичког
пројекта Велике Србије, и
нагласио како је растурио
лажне сведоке и раскринкао

фалсификоване доказе.
Говорећи о политичкој
ситуацији, истакао је како
ниједна власт од 5. октобра
2000. није знала како Србију да изведе из кризе и социјалне беде, додавши да су
избори који ће бити одржани 24. априла идеална прилика за промене.
– Ми смо реални политичари, вероватно није могуће
да на предстојећим изборима освојимо 50 одсто, али
желимо да што пре успоставимо власт. Желим што пре
да постанем први радикалски премијер после Милана
Стојадиновића – истакао је
Шешељ.
Митингу је присуствовало
неколико стотина грађана, а
поред лидера радикала говорили су и: Срђан Гламочанин, оснивач СРС-а, Петар
Јојић, члан Централне отаџбинске управе, Станко Богосављев, председник Градског одбора, генерал Божидар Делић, Милорад Мирчић, потпредседник СРС-а,
Немања Шаровић, заменик
председника странке, и
Смиљана Гламочанин Варга, чланица председничког
колегијума.

Српска напредна странка је
у уторак, 5. априла, на платоу испред Градске управе
одржала митинг, на којем је
говорио Александар Вучић,
председник Владе Републике Србије.
– Пред нама је јасан и
недвосмислен избор између прошлости и будућности. Када причам о прошло сти, го во рим о свим
људима који су учествовали у пљачкашким приватизацијама и онима који су
хиљаде радника у Панчеву

оставили без посла, не бринући о њиховој судбини –
рекао је Вучић.
Нагласио је да је Србија
повратила углед, да је способна да побеђује на међународном плану и да је
успешно одбрањена у Уједињеним нацијама када је била нападнута.

– Србија је данас веома
поштована, а то смо постигли зато што смо поуздан
партнер, никога не лажемо,
умемо да разговарамо о будућности, а не само да се
свађамо око прошлости –
казао је Вучић.
Истакао је и како Влада није дозволила пропадање „Азотаре” и „Петрохемије”, а овом
приликом је захвалио пензионерима зато што су подржали
тешке реформске мере.
Скупу је присуствовало
неколико хиљада људи, а поред премијера Вучића, говорили су и аутомобилиста Душан Борковић, који се јавио
путем видео-поруке, Саша
Павлов,
градоначелник,
Жељко Сушец, председник
ГО СНС-а, Петер Сијарто,
министар спољних послова
Мађарске, Јадранка Јоксимовић, министарка без
портфеља задужена за
европске интеграције, и Никола Селаковић, министар
правде.
Наредног дана Сушец је у
обраћању медијима рекао
да је на иницијативу СНС-а
у Месној заједници Војловица поднет захтев локалној
самоуправи и АТП-у да се у
том насељу поставе нова аутобуска стајалишта.

САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

СДС И ЛДП

Побољшати сарадњу
с Београдом

О национализму
и Покрајини

Андреја Младеновић, председник Самосталне демократске
странке Србије, посетио је Панчево у среду, 6. априла. Том приликом је изјавио:
– Важно је да Панчево и Београд остваре бољу везу и кому-

никацију, да се сарадња подигне
на виши ниво и да се размењују
пројекти.
Говорећи о предстојећим изборима, истакао је да СДСС на
свим нивоима наступа у оквиру
коалиције СНС-а.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Реиндустријализација
Војводине најбитнија
Душан Бајатовић, кандидат Социјалистичке партије Србије за
покрајинског премијера, посетио је Панчево у понедељак, 4.
априла, и у обраћању медијима
казао како је током протеклих
неколико година много времена
и труда уложио да би „Петрохемија” опстала.

– У току претходних готово
седам година много времена
сам провео трудећи се да не пропадне основна економска вредност Панчева, то јест петрохемијски комплекс. Под тим подразумевам и руску инвестицију
у Рафинерију, а сматрам да смо
много помогли како би опстале
„Азотара” и „Петрохемија”. То је
срце економског живота града, а

жао ми је што овде не постоје
још неке делатности, као што је
пољопривреда – изјавио је Бајатовић.
Рекао је како ће у наредном
периоду бити најважнија реиндустријализација Србије, а пре
свега Војводине, као и да нагласак треба да буде на пољопривредној производњи.
Бајатовић је истакао да се
СПС противи продаји обрадиве
земље странцима, као и да се залаже за оснивање банака с већинским домаћим капиталом,
како би се мала и средња предузећа развијала уз помоћ дугорочних кредита.
Истог дана социјалисти су
одржали трибину у малој сали
Градске управе, на којој је говорио Никола Шаиновић, функционер те странке. Теме су биле
предстојећи избори, циљеви
НАТО-а у Србији и Хашки трибунал.
– Као државотворна странка
морамо да објаснимо како ћемо
живети с НАТО-ом у нашем суседству а да останемо војно неутрални и да градимо сарадњу с
пријатељским земљама Русијом
и Кином – подвукао је Шаиновић.

Борис Тадић, лидер Социјалдемократске странке, и
Чедомир Јовановић, председник Либерално-демократске партије, посетили су Панчево у петак, 1.
априла.
Тадић је у обраћању медијима истакао да је
ослобађајућа пресуда Хашког трибунала за Војислава Шешеља довела до пораста национализма у
Србији.
– Људи који су подржавали политику која се
спроводила деведесетих година, сматрају да је врлина претити другим нацијама и људима другог
мишљења. Због тога желим да упозорим народ, јер
миран живот грађана различитих етничких заједница представља претпоставку будућности Србије,
а све остало је директно пут у катастрофу – изјавио
је Тадић.
Чедомир Јовановић је овом приликом, говорећи
о Војводини, нагласио да у њој постоје потенцијали
који су потребни да би се земља променила.
Додао је да он и
Тадић верују како је неопходно
уставно реформисати државу,
у оквиру чега ће
се доћи до најефикаснијег уређења и широке
аутономије за ту
покрајину.
– Све промене о којима причамо, морају бити
инициране у Београду, у републичком парламенту.
Одатле су и дошли проблеми у Војводини. Организација живота карактеристична за овај тренутак је
иста она која гуши наше потенцијале и отвара простор за даље пропадање, на шта треба ставити тачку – истакао је Јовановић.
У оквиру ове посете лидери СДС-а и ЛДП-а разговарали су с грађанима, састали се са члановима
градских одбора и обишли просторије својих странака.
Срђан Миковић, кандидат СДС-а за градоначелника, на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 5. априла, нагласио је да се та странка залаже
за то да деца живе у сигурном граду, да ниво здравствених услуга буде одговарајући, да се брине о напуштеним животињама и да се старијим особама
пружи прилика да гледају своју децу док оснивају
породице и проналазе запослење.
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ИЗБОРНА КАМПАЊА КРОЗ МИТИНГЕ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ПАНЧЕВО ЈЕ СРБИЈА

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Изједначити домаће
и стране инвеститоре

Једино су радикали и
напредњаци позвали
присталице на трг
Тежња ка
двопартијском систему
Политички „искуснији” људи
се сигурно сећају пароле „Београд је свет” која је доминирала на студентским и грађанским протестима због изборне крађе од новембра
1996. до фебруара 1997. године. Панчево током последњих
недељу дана захваљујући изборној кампањи и сплету
околности можда није постало баш свет, али јесте било важна тачка у региону, а свакако се нашло у средишту српске политичке сцене.
Најпре је последњег дана
марта Војислав Шешељ свега
неколико сати након читања
ослобађајуће пресуде у Хагу
свој први предизборни митинг
у својству првостепено слободног човека одржао у нашем граду. Потом је пет дана касније на
истом месту Александар Вучић
приредио митинг – спектакл
какав Панчево не памти.
Под овом оценом се подразумевају одлична организација и обезбеђење скупа, професионална режија и техничко
извођење митинга. Снага партије и њеног лидера демонстрирани су организованим
довођењем присталица из целог јужног Баната које су у
највећој мери имале јасна
страначка обележја на себи,
као и масовно присуство запослених у комуналним фир-

ЗАКУПЉЕН

мама. Један од њих је стојећи
у групи својих колега рекао:
„Ма, само да упишу да сам дошао, па да идем”.
О званицама на скупу бринула је чета униформисаних хостеса, што додатно даје европски ниво овом догађају. Посебна прича је присуство и отворена подршка напредњацима Петера Сијарта, министра спољних послова Мађарске и функционера Орбановог ФИДЕС-а.
Његов говор о добрим односима Србије и Мађарске охрабрује с обзиром на неке проблематичне инциденте из недавне
прошлости. Главна сврха доласка високог госта ипак је било
слање поруке да Вучић за освајање власти у Војводини има
подршку Мађара.
Заједничко поменутим митинзима је, рекло би се, само
то што су лидери СРС-а и
СНС-а једини смели да у текућој кампањи позову своје присталице да их саслушају „на

пољанчету”. Резултати су очекивано различити, јер Вучић,
поред несумњивог талента за
организацију и управљање
странком која је изразито нарасла по бројности, на својој
страни има све државне ресурсе и користи их с вештином и на начин какви раније
нису виђени. Осим можда у
доба поратне Југославије.
Управо због тога рекло би се
да је Шешељ показао већу храброст, зато што се усудио да ризикује да му трг буде празан. То
се није догодило, јер се окупило
неколико стотина радикала.
Упркос томе њихов лидер је исказао амбицију да „почисти”
опозициону сцену на предстојећим изборима, а нарочито онај
њен десни део, русофилски
оријентисан. За оне еврофанатичне опозиционаре ће се побринути Вучић. Када се тако посматрају ствари, изгледа као да
су се кумови већ договорили ко
ће бити власт, а ко опозиција.

ПРОСТОР

Идеје о двопартијском систему као најбољем за Србију
није нова. Њу су ономад заговарали демократе и радикали, а сада доживљава свој повратак на мала врата.
Шешељу свакако не би било први пут да има одређени
степен кохабитације с влада ју ћом стран ком. Уо ста лом, упадљиво је то што је
све време од повратка из Хага његова главна „мета” међу напредњацима Томислав
Николић, који је формално
напустио ту странку, док Вучића помиње тек овлаш и
ретко.
С друге стране, ни актуелни
српски премијер не остаје дужан, па не помиње у негативном контексту лидера радикала. Напротив. Када говори о
„враћању у мрачну прошлост”
као ризику „погрешног” гласања, обавезно нагласи да се
то односи на „жуте”.
Д. Вукашиновић

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ И ДСС

ЗА ЗДРАВЕ ПОРОДИЦЕ – МЕЊАЈ НАБОЉЕ!
Др Душан Малић, специјалиста неуролог, члан је Српског покрета Двери и
први је на листи за локалне изборе
„Двери–ДСС: мењај набоље”. Када се ми
будемо питали, здравство ће сигурно
бити област у коју ће се више улагати.
Новца нема довољно, али добар домаћин бољом прерасподелом и уз уважавање приоритета сигурно ће живот у
Панчеву учинити бољим.
Много посла нас чека и ових 30 тачака су само добра основа да ствари мењамо набоље!
1. Неопходна су значајно већа издвајања за здравство. Из буџета Града за
здравство се издваја тек око један одсто,
а за, рецимо, АТП чак 10 одсто! Здравље
грађана је приоритет.
2. Свакодневно заказивање специјалистичких прегледа. Сада се прегледи заказују само првог дана у месецу.
3. Организовање специјалистичких
прегледа у свим насељеним местима.
Упућиваћемо интернисте и неурологе,
јер су код нас кардиоваскуларна и мождана обољења најучесталија.
4. На нивоу примарне здравствене заштите треба да се пружа највећи број
здравствених услуга.
5. Здравствене установе у нашем граду
морају бити опремљене најсавременијом дијагностичком опремом, укључујући и апарат за магнетну резонанцу. С обзиром на то да живимо у загађеној средини и да расте број тешких обољења која се рано могу дијагностиковати, неопходна је набавка квалитетне опреме.
6. Боља повезаност и сарадња Опште
болнице с Домом здравља и Службом
хитне помоћи.
7. Измештање Службе хитне помоћи у
болнички круг.
8. Организовање ефикаснијег рада
Пријемно-ургентне службе, са 24-сатним
ангажовањем специјалиста ургентне медицине. На овај начин би се постигло
ефикасније и брже пружање медицинске помоћи витално угроженим болесницима.
9. Организовање ефикаснијег рада коронарне јединице са стално присутним
кардиологом. Садашња ситуација да болесника са акутним срчаним ударом може
да прими и лечи дежурни лекар, нпр. реуматолог или гастроентеролог, није добра.
10. Прерасподела болничких кревета
према важећим стандардима и према

учесталости и порасту броја одређених
обољења. Десетак пацијената свакодневно се транспортује у друге центре због
лоше прерасподеле кревета.
11. Трајно решавање хроничног проблема панчевачке неурологије. Транспорт у удаљене установе је високоризичан за ове болеснике, последице могу
бити фаталне.
12. Отварање јединице за мождани
удар која би функционисала по принципима организације рада у коронарним
јединицама. Ово је светски стандард, с

обзиром на то да се тиме смртност смањује до 20 одсто, као и инвалидитет код
болесника.
13. Проширење болничке јединице за
Интензивну негу и прецизно дефинисање критеријума за смештај болесника у
такву јединицу.
14. Наше здравство треба да воде истакнути панчевачки лекари и колеге које живе у нашем граду; да се пита струка,
а не политика.
15. Плате запослених у здравству морају бити враћене на онај ниво на ком су
биле пре него што их је СНС смањио,
учинивши их тако најбеднијим у региону.
16. Свакодневни рад службе кућног
лечења.

17. Ефикаснији рад лекарских комисија.
18. Измештање РТГ кабинета у подземне и специјално за то урађене просторије. Садашњи РТГ кабинет ограђен
је само дрветом и циглом, па се ризику
зрачења излажу сви који пролазе централним холом.
19. По ве зи ва ње глав не бол нич ке
зграде и Дечјег одељења заштићеним
пролазом.
20. Побољшање сарадње Пријемноургентне службе Опште болнице и Службе ХМП.
21. Отварање стационара и дневне
болнице за психијатријске болеснике.
Такво одељење постоји само на папиру,
па не чуди пораст насиља, агресије и
наркоманије.
22. Отварање јединице за лечење оболелих у терминалним фазама тешких
обољења.
23. Трајно решавање проблема стоматологије. Уколико не будемо имали здраве зубе, сасвим је извесно да ће нам оболети пробавни систем, желудац, али и
срце, крвни судови и бубрези, па ће у будућности трошкови лечења таквих болесника вишеструко превазићи неопходна
улагања данас.
24. Трајно решавање проблема у Апотеци Панчево.
25. Уклањање продавница погребне
опреме из непосредне близине болнице.
26. Потпуно ограђивање болничког
круга и боље обезбеђење објекта.
27. Прецизно регулисање и поштовање времена за посете болесницима. На
тај начин се смањује могућност интрахоспиталних инфекција и повећава безбедност.
28. Измештање болничког сметлишта.
Да иронија буде већа, оно се налази у непосредној близини Инфективног одељења.
29. Продукцију средњег медицинског
кадра ускладити с потребама Опште болнице и Дома здравља.
30. Ревидирати кадровску и техничку
службу Опште болнице и Дома здравља.
Превелик је проценат немедицинског
особља, па рецимо Општа болница запошљава само пет неуролога, а чак осам
електричара.
Позивамо грађане да на изборима подрже људе који ће донети сигурност за
све наше породице.
МЕЊАЈ НАБОЉЕ!

Лига социјалдемократа Војводине залаже се за подједнак третман домаћих и
страних инвеститора – наглашено је на конференцији за новинаре одржаној у
петак, 1. априла. Јован Петровачки, потпредседник
Градског одбора те странке, изјавио је:
– Када се ради о субвенционисању и погодностима приликом отварања нових радних места у Републици Србији, претходних
година смо имали прилику да видимо како су увек
у повлашћеном положају
били страни инвеститори.
Влада у оставци најавила
је да ће помоћи страним
компанијама које се баве
пољопривредом уколико
дођу и отворе радна места,

што подразумева обезбеђивање пољопривредног
земљишта, простора када
је реч о фармама и субвенционисање запослених.
У среду, 6. априла, лигаши су у обраћању медијима истакли да захтевају
ванредну седницу Скупштине града до краја недеље због, како кажу, инцидента који се десио уочи
почетка говора Александра
Вучића на скупу СНС-а
– Занима нас да ли је
тачно да је уочи митинга
једна особа претучена и
крвавог лица била принуђена да побегне из масе, о
чему су грађани поделили
своја сведочења на друштвеним мрежама – упитао
је Владан Кељевић, одборник ЛСВ-а.
С. П.

НЕСТРАНАЧКА ГРАЂАНСКА ЛИСТА

Искуство и младост

Кандидати за одборнике
Скупштине Панчева „Нестраначке грађанске листе
– Петар Андрејић” предали
су Изборној комисији документацију у понедељак, 4.
априла.
– Нашу листу карактеришу младост, искуство и
стручност. Желимо да понудимо грађанима могућност да заједно решавамо
свакодневне комуналне
проблеме, али и да ствара-

мо услове како би се град
брже развијао и омогућио
свим становницима бољи
живот и сигурнију будућност – изјавио је Петар Андрејић, носилац листе.
Он је додао како међу кандидатима за одборнике, поред младих људи, студената,
има и стручњака из области
пољопривреде, адвокатуре,
здравства, као и оних с великим политичким искуством.
С. П.

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА–ДРИНА–ДУНАВ

Формиран
Иницијативни одбор
На конференцији за новинаре одржаној на Корзоу у
петак, 1. априла, саопштено је да је формиран Иницијативни одбор Народног
покрета Динара–Дрина–Дунав у Панчеву.
– Главно опредељење Покрета 3Д је изградња срушеПетак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

них темеља система вредности, који ће се заснивати
на јачању духовности,
економско-социјалном патриотизму, родољубљу, јачању породице, културе, образовања и спорта – рекао је
Томислав Бокан, председник
тог покрета.
С. П.

6

ДРУШТВО

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛОКАЛНА СКУПШТИНА И ДАЉЕ РАДИ
САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

НИЈЕ ЈОШ КРАЈ

Стојан Јевремовић, мастер инжењер заштите биља

Заштита од рутаве бубе
Рутава буба је штеточина која се јавља широм Европе.
Нарасте до 10 милиметара,
црне је боје, с малим белим
шарама на крилима, а цело
тело јој је прекривено густим
длачицама, по чему је и добила име.
Јавља се у рано пролеће,
некад чак и до средине марта. Када се појави, прво напада цветове корова, а посебно маслачка, због чега се не
препоручује уклањање овог
корова из воћњака. Храни се

великим бројем биљних врста. Одрасли инсект (имаго)
рутаве бубе је добар летач и
најактивнији је у најтоплијем делу дана, између 10 и 16
сати. Овај инсект оштећује
тучак и прашнике цветова
воћака и гајених биљака
(уљана репица), због чега не
долази до заметања плодова.
Рутава буба има једногодишњи циклус развића. То
значи да презимљава у земљишту у стадијуму имага.

Женка потом током маја и
јуна полаже 20 до 30 јаја у
земљу на дубину од пет центиметара. Ларва је грчица,
живи у земљи и храни се органским материјама у распадању. Одрасли инсект се јавља у августу, али мирује до
наредног пролећа.
Начини сузбијања рутаве
бубе су механички и хемијски. Овај инсект привлаче
плава и бела боја. Због тога у
воћњацима треба поставити
ловне клопке, односно посуде
беле и плаве боје допола напуњене водом и у њих додати
бомбоне „негро” или неки
воћни сируп. Ове клопке треба поставити на земљу или у
крошњу дрвета како би се инсекти које ће привући садржај
посуде удавили у њима. Нарочито треба добро поставити
клопке око парцеле да би се
рутаве бубе које долећу са
стране ту задржале. Садржај
посуда треба редовно мењати.
За хемијско сузбијање рутаве бубе регистрован је инсектицид „Mavrik – EW”, који садржи активну материју
тауфлувалинат. Примењује
се у раствору од 0,3 литра по
хектару. Хемијском третману треба прибегавати само
при веома јаком нападу ове
штеточине, а ради заштите
пчела обавезно у вечерњим
сатима, уз претходно упозоравање пчелара.

ПРОБЛЕМИ ГРАЂАНА С КАРАУЛЕ

Чамац на Летњој

Продужење трасе
линије 14 на корист
грађана или
напредњака?
Изабрани директори
јавних комуналних
предузећа „Грејање”,
„Старчевац”
и Качарево
Упркос томе што су се неки
одборници у четвртак, 31.
марта, с говорнице опраштали са актуелним сазивом
Скупштине Панчева, председник Тигран Киш је најавио да
то није последња седница
овог органа локалне власти,
изабраног 2012. године. Рок
трајања му, истина, истиче,
али се очекује да ће се чланови локалног парламента бар
још једном састати како би
донели одлуку о лицитацији
државне пољопривредне земље за ову годину. До тада су
поједини одборници искористили указану прилику да с
говорнице воде легитимну изборну кампању. Испоставило
се да је главни повод за то био
предлог измене програма пословања АТП-а за ову годину.
Мирјана Балог Кормањош
(ЛДП) критиковала је тај документ као неостварљив. Она је
навела да би било врло лепо када би та фирма могла да ове године сама заради 886 милиона
динара, како је наведено у програму, али је оценила да је реални максимум 180 милиона
испод тог плана и да Град мора
помоћи финансијски АТП-у.
Петар Андрејић, одборник
из Старчева, пребацио је локалној власти да покушава преко измене линије 14 да добије
подршку грађана на изборима
тако што ће ту линију продужити до центра Омољице.
– Варате се ако мислите да
ћете тиме добити неке поли-

Одборници ускладили са законом одлуку о градским просторима погодним за јавне скупове
тичке поене, јер нити ће бити
задовољни Омољчани нити
Старчевци, зато што ће и једни и други морати да се гурају
у овим малим аутобусима који
саобраћају на линији 14. Молим вас да то не чините, јер ће
се за неколико месеци то сигурно показати као неефикасно. Ако постоји потреба, уведите нову линију или продужите четрнаестицу до Брестовца и Иванова – рекао је
Андрејић.
Драган Грујичић, ресорни
градски већник, одговорио је
да су то погрешне процене,
мада је признао како се ради о
експерименту.
– Имамо много захтева грађана да продужимо ту линију.
Између Омољице и Старчева
је пет километара, а зарадићемо по 50 динара на сваком
путнику. Мислим да ће се то
показати као добро, али направићемо пробу па ћемо видети како ће бити. Локал ће

ићи на 30 минута и биће пун,
јер се сада њиме вози свега десетак путника. Старчево је досад било јако привилеговано, а
ми морамо водити рачуна о
свим путницима – рекао је
Грујичић.
Намеру свог страначког колеге Грујичића подржао је одборник Војо Кркобабић (СНС)
рекавши како је обавеза и право АТП-а да експериментише,
те да се ради о покушају тог
предузећа да повећа приход.
Одборници су потврдили
одлуку одговарајуће градске
комисије да након спроведених јавних конкурса именује
Сандру Божић за директорку
ЈКП-а „Грејање”, Васа Кркобабића за првог човека ЈКП-а
Качарево и Милана Бачујкова
за директора ЈКП-а „Старчевац”. Поводом тога је Мишо
Марковић, одборник СНС-а,
који је запослен у „Грејању”,
одржао краћи панегирик о
својој директорки Сандри Бо-

жић, због чега је био предмет
подсмеха Павла Ђукића, одборника ЛСВ-а.
Скупштина је локалну одлуку о градским просторима погодним за одржавање јавних
скупова ускладили са законом, па је с тог списка избрисала плато испред Опште болнице и салу Дома војске. То је
изазвало реакцију Мирјане
Балог Кормањош.
– Дивна једна одлука да забраните скупове у кампањи.
Медије сте већ толико окупирали да не можемо да одржавамо ни конференције за
штампу, још да укинете опозицију и супер. Бусате се у груди да имате више од 50 одсто
подршке, па ако је већ тако,
чему овакве репресивне мере?
– рекла је Мирјана Балог Кормањош.
Одборници су без расправе
усвојили Стратегију културе у
Панчеву и извештаје о раду
културних установа.

ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОРЕСКЕ ДУЖНИКЕ

Плаћање на рате
Могућа одложена
исплата на пет година

Кад је пут до најбољих
намера неравно
асфалтиран
Становници Летње улице на
Караули обратили су се
„Панчевцу” да би поново
скренули пажњу на проблем
који имају са атмосферским
водама, јер се на средини те
улице увек формира „језеро”
кад падне мало јача киша.
Тако је било и крајем прошлог месеца када је неколико
дана упорно „цурело” с неба,
па су станарима кућа у Летњој и двема улицама које се
настављају на њу биле потребне чизме да би по води и
блату стигли до аутобуског
стајалишта на Јабучком путу
и потом до школе, лекара, посла... Привилеговани су били
власници аутомобила, јер једини нису сквасили ноге.
Проблем је настао на класичан српски начин, тако
што је решавањем једног
проблема направљен други.
До кућа у том крају Панчева
водио је блатњав пут, а онда

је Град помогао тако што је
асфалтирао улицу, али како
канализације нема, а улица
очигледно није претходно
насута како ваља, остала је
депресија на њеној средини.
Вода с неба попуни тај простор и „прогута” коловоз и
импровизовани тротоар.
Локална власт интензивно
ради на стварању услова за
изградњу канализације у том
делу Панчева због стављања
у функцију северне пословне
зоне. Само, то ће потрајати
као и сваки капитални пројекат. Панчевци из Летње улице с којима смо разговарали
рекли су како им је досадило
да годинама слушају приче о
великим плановима и пречим потребама.
Сматрају да би до изградње канализационе мреже на
Караули могло бар нешто да
се уради како би пут био поравнат, а околна каналска
мрежа очишћена да вода
има куда да отиче. Адреса на
коју треба да се обрате је Дирекција за изградњу и уређење Панчева.

Секретаријат за пореску администрацију Панчева обавестио
је обвезнике да су изменама
Закона о пореском поступку и
пореској администрацији створени услови за плаћање дуга на
рате. Обвезници који су на дан
4. марта имали дуг за порез чија висина није прелазила два
милиона динара могу тај износ
платити у 60 месечних рата уз
потпуни отпис камате, а они
чији је дуг премашио два милиона динара такође ће моћи
да га измире у наредних пет

година, али уз отпис половине
доспеле камате.
Прва група дужника захтев
за плаћање пореског дуга на
рате може поднети само једном, а крајњи рок за то је 4. јул
ове године. Услов остваривања
тог права је да обвезник достави доказ о томе да је измирио
све текуће пореске обавезе од
4. марта до дана подношења
захтева. Ови дужници такође
морају редовно да измирују текуће обавезе и ажурно плаћају
рате дуга. Уколико то чине, након сваких 12 месеци ће им
бити отписана камата за главницу дуга који су уплатили.

Подношење захтева за одлагање плаћања дуга већег од два
милиона динара није орочено,
а ови обвезници такође морају
да редовно плаћају текући порез и рате дуга. Њима ће половина камате бити отписивана
на сваких 12 месеци на дуг који
је плаћен за претходни период.
За обе категорије дужника
важи правило да у случају превремене исплате комплетног
дуга стичу право на отпис камате у прописаном износу.
Током отплате пореског дуга на рате на њега се обрачунава камата у висини референтне каматне стопе НБС-а.

ПРЕМИЈЕРОВА ОБЕЋАЊА

Јефтинији гас из Русије
Премијер Александар Вучић
најавио је на митингу СНС-а у
Панчеву да ће ускоро с руским
премијером Дмитријем Медведовим потписати уговор о
снабдевању „Азотаре” и „Петрохемије” јефтинијим гасом
из Русије.
– „Азотара” ће добијати дугорочно гас по цени по којој ће
моћи да производи ђубриво и
да зарађује, а и „Петрохемији”
гас са 10 до 12 процената учествује у трошковима производње. То ћемо ускоро потписати с председником руске
владе, а то смо успели јер је
Србија једина земља у Европи
која није увела санкције Руској
Федерацији – рекао је Вучић.

производња у њима била одржана, а радници задржали посао од кога издржавају своје
породице.
Вучић је обећао да ће дугови двеју фабрика хемијске индустрије бити враћени, након
чега ће оне „моћи да праве бољи бизнис”. Детаље о томе ко
ће вратити дугове, на који начин и какви су планови за
„Азотару” и „Петрохемију”,
премијер није изнео.

Додао је како власт коју он
представља „није дала” ове

две фабрике и зато је одржала
велики број састанака како би

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

ДИЈАБЕТЕС – ГЛОБАЛНА ЕПИДЕМИЈА
Шећерна болест све
распрострањенија
У јужном Банату око
950 новооболелих
годишње
Овогодишња кампања организована поводом обележавања
7. априла, Светског дана здравља, посвећена је борби против дијабетеса и реализује се
под слоганом „Победи дијабетес”. Та болест данас има размере глобалне епидемије и један је од највећих јавноздравствених изазова 21. века. Оболели од дијабетеса имају од
два до четири пута већи ризик
од шлога и срчаног инфаркта,
а дијабетес је и најчешћи
узрок слепила, терминалне
бубрежне болести и нетрауматских ампутација доњих
екстремитета.
У свету око 415 милиона људи
има дијабетес, а број оболелих и
даље расте невероватном брзином, посебно у земљама у
развоју. Већина њих је старости 45–65 година, што одговара
најпродуктивнијем периоду
живота.
– Резултати истраживања
здравља становништва Србије
у протеклих десет година показују да је број особа с дијагнозом дијабетеса у нашој земљи порастао готово за 50%,
тако да данас око 470.000 људи, или 8,1% становништва, у
нашој земљи живи с дијабетесом. Ако томе додамо још 40%
оболелих код којих болест још
није откривена, укупан број
дијабетичара у Србији процењује се на 760.000. Највећим

делом су то особе с типом 2
дијабетеса, који обухвата преко 90% оболелих. Овај тип шећерне болести се сваке године
у нашој земљи дијагностикује
у просеку код 16.000 особа,
обично после четрдесете године живота. Нажалост, последњих година овај тип дијабетеса

није више толико редак ни код
млађих особа и адолесцената,
што је последица растуће епидемије гојазности – наводи мр
Мирјана Остојин, помоћница
директора панчевачког Завода
за јавно здравље.
Према подацима тог завода,
у Јужнобанатском округу се

сваке године региструје око
950 новооболелих од дијабетеса мелитуса, а највећи број новооболелих регистрован је у узрасту 45–64 године и међу њима је више жена. У нашој земљи број особа с типом 1 дијабетеса вишеструко је мањи у
односу на особе с типом 2 и износи од пет до десет процената. То је једно од најчешћих
хроничних обољења у детињству и у том случају се деца од
најранијег периода живота лече инсулином. Према подацима Регистра за дијабетес Института за јавно здравље, у нашој земљи од типа 1 дијабетеса
годишње оболи приближно
157 девојчица и дечака узраста
до четрнаест година (од тога у
Јужнобанатском округу оболи
троје), уз годишњи пораст оболевања од четири одсто. Нажалост, превенција типа 1 дијабетеса још увек није могућа.
У Заводу за јавно здравље истичу да, када је реч о дијабетесу типа 2, веома охрабрује чињеница да су клиничка истраживања показала да релативно
мале промене у стилу живота,
као што су усвајање правилног
начина исхране, повећање физичке активности и одржавање
нормалне телесне тежине, смањују ризик за настанак болести
за преко 50 одсто. Оболели од
дијабетеса треба редовно да
мере ниво шећера у крви, да
узимају прописану терапију, да
буду физички активни, да прилагоде своје навике у исхрани
и да престану да пуше. Лоша
контрола болести повећава ризик од настанка компликација,
као и од превремене смрти.
Д. Кожан

РЕГИОНАЛНА СМОТРА МАШИНАЦА

Програмирање струга
и глодалице
Ученици и професори Машинске школе Панчево били су домаћини регионалне
смотре знања ученика који
се школују за звање техничара компјутерског управљања. Такмичење у програмирању струга и глодалице
одржано је у суботу, 2. априла, у специјализованим кабинетима те панчевачке
стручне школе. Ђаци из Суботице, Аде, Новог Сада и
Панчева надметали су се у
теоријској и практичној
примени знања. На задат радионички цртеж, који су за
ову прилику урадили професори Факултета техничких
наука у Новом Саду, такмичари су припремали план

стезања и план алата, и писали ЦНЦ програм за нумерички управљене машине.
Занимљиво је да су се, али у
посебној категорији, надметали и ђаци београдских машинских школа.
Кад је реч о успеху наших
суграђана, Душан Миленковић, матурант Машинске
школе, изборио је учешће на
државном првенству освајањем првог места у категорији
програмирање струга. Њему
ће друштво правити Даниел
Марко, такође матурант Машинске школе из Панчева.
На крају вреди истаћи да су
награде донирале и две панчевачке приватне фирме:
„Хипра” и „Промега”.

РАДИОНИЦА У „ЗМАЈЕВОЈ ШКОЛИ”

„Електро пионир”
21. века

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ
Светски дан здравља
повод је и за такмичење
„Шта знаш о здрављу”,
које се традиционално
одржава у панчевачком
Црвеном крсту. У квизу
одржаном 5. и 6. априла учествовала су 54
ђака из седмог и осмог
разреда седам основних и првог и другог
разреда пет средњих
школа.
Стручни жири сачињен од здравствених

радника, активиста
Црвеног крста, одабрао је најбоље такмичаре из редова
омладине и подмлатка који ће наш град
представљати на покрајинској смотри,
15. априла, у Новом
Саду. Црвени крст је
посебно захвалио Кући здравља „Олеа”,
која је обезбедила
оброке за све учеснике.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

Школе негују хуманост
Културни центар био је сувише мали да прими све оне који су у суботу, 2. априла, желели да присуствују хуманитарном концерту који су заједничким снагама организовали
запослени и ученици панчевачких основних школа „Ђура
Јакшић” и „Свети Сава”. Повод за овај догађај био је прикупљање симболичне али неопходне материјалне помоћи
за социјално најугроженије
ђаке обеју школа.
Идеја је потекла од наставника музичке културе Николе
Јаћимовића.
– Будући да радим у обе школе, пало ми је на памет да не би
било лоше да се оба колектива
и ђаци удруже у једној племенитој акцији. У организацију
концерта су се од почетка укључили и родитељи и на тај начин

Страну припремиo

Зоран
Станижан

су нас подржали у мисији да
наше ученике, а њихову децу,
научимо да препознају када је
некоме наша помоћ драгоцена
– рекао је Јаћимовић.
На његове речи су се надовезали директорка ОШ „Свети
Сава” Татјана Божић и директор ОШ „Ђура Јакшић” Раде
Барјактаревић. Поздрављајући
присутне у сали Културног
центра, они су истакли да организовањем оваквих догађаја

школе попримају другачија обличја, па од стерилних учионица у којима се учи теорија постају школе с душом. Уз указивање на потребу човека да буде
хуман, организатори концерта
желели су и да подсете присутне на традицију и историју.
Хор састављен од талентованих ђака обеју школа најпре је
отпевао „Востани Сербије”, а
потом и неколико косовских
песама, као и нумере које сла-

ве Христово ускрснуће. Речити
полазници рецитаторске секције говорили су песме Матије
Бећковића, Мирослава Антића
и Владислава Петковића Диса.
Разиграни ђаци нижих разреда извели су кореографију
праћену дечјом песмицом о
Светом Сави. Један део програма био је резервисан и за
нешто потпуно другачије, попут аргентинског танга, који је
на гитари одсвирао тата једног
ђака, а хор је извео популарну
песму „А ти се нећеш вратити”. На крају једночасовног
концерта свим ђацима нижих
одељења „Ђурине школе” на
бини се придружила мама једне ученице „Савине школе” и
заједно су отпевали велики
хит групе „Неверне бебе” под
називом „Погледај у небо”. Песма је подигла на ноге све присутне, па је изведена на бис. У
хуманитарне сврхе је прикупљено 50.000 динара, а постоји могућност да се, због немалог броја посетилаца који су
остали ван Културног центра,
концерт понови.

У ОШ „Јован Јовановић
Змај” у петак, 1. априла, одржана је веома занимљива радионица за ученике нижих
разреда. Представници београдске фирме „Полихедра”
приредили су трочасовно
едукативно дружење на тему
електронике.
Статистика показује да више од једанаест сати дневно
трошимо у коришћењу електронских уређаја а да већина
нас не зна на ком принципу
они раде. Ученици „Змајеве
школе” били су у прилици да,
попут својих вршњака у Америци, уче о елeктроници по-

моћу најмодернијег креативног уређаја „Little Bits”. Реч је
о магнетним модулима којима свако, без обзира на године,
пол и техничке способности,
може да изрази креативност
у свету електронике. Са преко 60 изменљивих делова могуће је направити преко милијарду комбинација помоћу
„Little Bits-а”, „електро пионира” 21. века.
Основци су били одушевљени могућностима наведених компонената. За ову
прилику ђаци су магнетним
модулима направили љуљашку, клацкалицу итд.

ЕКО-КАМПАЊА ГРАДА

Обилазак села
Представници Градске управе
Панчева, ЈКП-а „Зеленило” и
ЈКП-а „Хигијена” и уредништво редакције часописа „Екопедија” посетиће у понедељак,
11. априла, поводом Светског
дана планете Земље, Месну заједницу Јабука и тамошњу

основну школе, а сутрадан, у
уторак, 12. априла, биће гости
Месне канцеларије у Глогоњу
и ђака глогоњске ОШ „4. октобар”. Они ће том приликом
одржати предавања о значају
очувања животне средине и
правилном одлагању отпада.

ОДРЖАНА ТРИБИНА О АУТИЗМУ

Јасан приступ
Поводом 2. априла, Светског
дана особа са аутизмом, у просторијама клуба „Партизан” у
Панчеву 1. априла је одржано
предавање под називом „Аутизам у настави”. О организационој структури ШОСО „Ма-

ра Мандић” и методама које
се примењују у раду те образовне установе говорили су
дипл. дефектолози-олигофренолози Катарина Јоцић, Дубравка Јанић и Александра
Недељковић.

8

ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Стигао нови санитет

Пише:
др Мирослав Тепшић
Нису само високе температуре допринеле томе да запосленима у нашој служби
буде топлије око срца ових
дана. Радосно смо примили
вест о доласку новог санитета купљеног буџетским
средствима Града Панчева.
Реч је о савременом возилу
„фијат” намењеном транспорту и пружању хитне медицинске помоћи животно
угроженим пацијентима.
Томе ће свакако допринети
и нови дефибрилатор неопходан за реанимацију при
срчаном застоју. Поред великог броја санитета који су
давно прешли број од триста хиљада пређених километара, ова „свежа крв” је
од великог значаја за функционисање службе, а једна
брига мање када дође до неизбежних кварова на старим возилима.
Само неколико недеља
раније, по одобрењу Министарства здравља, две наше
докторке су потписале уговор о сталном радном односу
с Домом здравља и нашом
службом. Ове младе особе
су решиле велико егзистенцијално питање, а наша екипа је кадровски ојачана лекарима који су стекли неоп-

ходно искуство из ургентне
медицине. Тим запослењима смо попунили само део
радних места упражњених
због одлазака у пензију или
преласка на рад у Општу
болницу. И поред тога, сваки новоуговорени радник је
олакшање за ионако танак
буџет наше здравствене
установе.
Квалитет рада једне
здравствене установе не зависи само од људи, већ и од
средстава рада и имовине.
Захваљујући хитној интервенцији директора Дома
здравља дотрајала капија је
замењена новом, аутоматизованом и функционалном,
а имовина трију служби које раде у Змај Јовиној улици
биће заштићена. Више не
морамо да стрепимо да ли
ће убудуће неко „позајмити”
акумулатор, чесму или нешто друго згодно за продају
по сниженој цени.
Ово су само неке лепе вести које нам доносе више
оптимизма и радног елана.
Наши драги суграђани треба да знају да здравствени
радници и пацијенти никад не могу бити два различита табора или интересне групе, а да су за добру
комуникацију и уважавање
довољни лепа реч или
осмех. Не сумњам да ово
мишљење деле медицинска
сестра суочена са стресом
због заказивања контролних прегледа и лекар који
се после неуспешне реанимације сусреће с пацијенткињом која пошто-пото
хоће преглед ОРЛ специјалисте у касним ноћним сатима, и све то због проблема са синусима.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Зашто се
дланови зноје?
Одговара: др Славица Ђокић, се најчешће примарна хиперхидроза квалитативно
неуролог
дели на благу, умерену и
Питање: Од детињства озбиљну. Хиперхидроза
имам проблем с преко- може бити фокална – када
мерним знојењем дланова. су знојењем захваћени саЗанима ме шта може бити мо поједини делови тела
узрок ове непријатне поја- (дланови, пазушне јаме,
ве и може ли се она откло- лице, табани) и генерализована – када је појачаним
нити или бар ублажити.
знојењем захваћено цело
Одговор: Хиперхидроза – тело.
За постављање дијагнозе
прекомерно, појачано знојење није ретко обољење. примарне хиперхидрозе
Према статистичким пода- неопходни су дугогодицима, око три процента шња историја појачаног
популације пати од овог знојења и клинички препоремећаја. Доказано је да глед пацијента. Када је тесе хиперхидроза наслеђује, рапија у питању, највећи
тако да у 25–50 одсто слу- значај имају дијетски речајева постоји поремећај жим исхране, антиперспикод чланова породице. Хи- ранти, лекови, јонофореза
перхидроза се може поде- и ботокс, а једино решење
лити на примарну и секун- које има трајни ефекат је
дарну. Код примарне узрок операција (торакоскопска
није познат. Јавља се већ у симпатектомија). Секундетињству или пубертету дарна хиперхидроза накао последица емоционал- стаје као последица неких
них проблема и анксио- других поремећаја, као
зности и манифестује се што су инфекције, малигготово свакодневно. Поја- не болести, неуролошке,
чано знојење ствара осећај психијатријске или ендонепријатности и несигур- крине болести, повреда
ности, чиме се последично кичменог стуба или сипојачава и знојење и наста- стемска обољења везивног
је зачарани круг. Не посто- ткива. У овом случају се не
ји прецизна скала интен- врши операција, већ се лезитета за хиперхидрозу, те чи основна болест.
Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде
што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић
(интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна медицина и
нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и
функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан
Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

С ДЕЦОМ О ПРЕВЕНЦИЈИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СВИ СМО МИ МАША И МИША
Кроз игру о
озбиљним темама
Едукатори пренели
важне лекције
најмлађима
Шта ћеш урадити када си мали, а непознати чика ти позвони на врата или ти на улици
понуди слаткиш или превоз?
Шта ако се, док шеташ с мамом и татом или групом из забавишта или школе, одвојиш
од другара и изгубиш их из вида? Како да поступиш ако те
неко у парку зграби и покуша
да те поведе са собом? Да ли
смеш сам да претражујеш интернет и користиш друштвене
мреже и какве податке тамо
не треба да остављаш?
Ово су само нека од питања,
односно ситуација које су деци
на забаван и њима прилагођен
начин, кроз игру и помоћу различитих дидактичких материјала, представљене на првом
Дечјем сајму превенције трговине људима, одржаном у суботу, 2. априла, у дворани
„Аполо”.
– Сајам је круна пројекта
„Спречимо трговину људима
кроз игру”, који је у претходном периоду реализован под
покровитељством Града и уз
подршку панчевачког Координационог тима за борбу против
трговине људима. Цертифико-

Овако се „слаже” безбедно детињство
вани тренери и едукатори Црвеног крста из нашег града су
током пројекта одржали низ
трибина у Предшколској установи „Дечја радост” како би се
родитељи упознали са овим
озбиљним проблемом и мерама превенције, а Дечји сајам је
прилика да ту тему приближимо и деци предшколског узраста и ученицима нижих разреда основних школа – рекао је
Сава Веселиновић, национални тренер на програму борбе
против трговине људима панчевачког Црвеног крста.
Сајам је посетило око педесет малишана, који су имали
прилику да се, кроз индивидуални и групни рад са едукаторима Црвеног крста Србије, на

забаван и сликовит начин упознају с ризичним ситуацијама
у којима се могу наћи и са адекватним мерама опреза. Деца
су током дана слагала пузле,
бојила, сликала се на фото-панелима и играла едукативне
игре на таблама. Организовани су и турнири, а најбољи су
добили награде од спонзора.
– На свим материјалима су
представљени наши цртани јунаци Маша и Миша који се налазе у потенцијално опасним
ситуацијама, какве се у реалном животу и дешавају када
трговци људима врбују жртве.
Задатак деце је да кроз игру
дођу до одговора како Маша и
Миша треба да поступе да би
избегли опасност. Када дођемо

до правог одговора, договарамо се с децом да и она сама у
животу поступају на исти начин. Тако најмлађи без бојазни, оптерећења и страха усвајају ова важна сазнања, која би
им у ризичној ситуацији била
од огромне користи – објаснио
је Веселиновић.
Догађај су у суботу посетили
и Саша Павлов, градоначелник, Сузана Јовановић, чланица Градског већа и координаторка локалног Координационог тима за борбу против трговине људима, Марко Радаковић, градски већник за омладину, Митар Ђурашковић, национални координатор за борбу против трговине људима
при МУП-у, и Јелена Анђелић,
национална координаторка
Програма борбе против трговине људима Црвеног крста
Србије. Градоначелник је похвалио овај пројекат, чији је
главни циљ подизање безбедности у заједници, а њени најосетљивији припадници су
управо деца. Он је нагласио да
је за остварење тог задатка
најважнија сарадња јавног и
цивилног сектора.
Сузана Јовановић је најавила да ће локална самоуправа и
убудуће подржавати пројекте
овог типа и посебно је похвалила ангажовање и стручност
тренера и едукатора Тима за
борбу против трговине људима
панчевачког Црвеног крста.

УТИСЦИ СА САЈМА „COSMOPROF” У БОЛОЊИ

Који то производи омамљују свет?
Уколико се озбиљно бавите козметиком и естетском медицином, чувени сајам „Cosmoprof Beauty Show” у Болоњи
(Италија) догађај је који се не
пропушта. Велики скуп свих
оних чије име у индустрији лепоте нешто значи ове године је
одржан од 18. до 21. марта, а
наша суграђанка, призната козметичарка Бојана Ћорлука,
власница салона „Бојана24”,
имала је ту срећу да буде на
лицу места.
Бојана се из Болоње вратила
пуна утисака и нових сазнања,
а за читатељке и читаоце „Панчевца” издвојила је неколико
најинтересантнијих производа
који су на сајму пленили посебну пажњу посетилаца.
– Сајам се састоји од чак 36
огромних хала препуних штандова излагача. Представљају се
козметичке куће из целог света, а ту су и фризерска опрема,

амбалажа за козметику, као и
сви производи и опрема из
области маникира, педикира,
спа-програма и велнеса. Догађај су пратиле и бројне козметичке радионице, међу којима
су биле оне о најновијим техникама масаже лица или пак
протоколима третмана за подмлађивање. Одушевио ме је
најновији модел апарата за детаљну анализу коже пре и након третмана лица, јер клијент
може да испрати суштинску
промену на лицу на ћелијском
нивоу – навела је ова козметичарка.
Она је додала да је и ове године „Ten Line”, техника потамњивања коже уз помоћ
распршивача боје, имала
озбиљну предност у односу на
соларијуме, што је одлична
вест, јер је ова метода безбедна за здравље. И на овом сајму
је апсолутни хит био јапанско

исцртавање обрва, које и у Србији има све већи број „поклоница”.
– Већ другу годину заредом
најзанимљивији проналазак
из области педикира су специјалне маске – облоге за лако
уклањање задебљања на петама. Стопала се обложе том маском на бази воћних киселина
и након 15 минута она се уклони и на крају се кожа само благо истурпија. И у хали за фризере представљена је занимљива новина: „топло” шишање само процветалих крајева
косе. Процедура је следећа:
издвоји се прамен косе, прође
се апаратом и одстрани само
искрзани део власи, а дужина
се сачува. И маска за пете и
овај изум за шишање су ме толико одушевили да једва чекам
дистрибутера за Србију. Поносна сам на то што у салону већ
користимо један препарат

представљен у Болоњи, који
служи да заштити косу током
фарбања и блајхања и чини је
нежном и здравом – навела је
Бојана Ћорлука.
Она је испричала и да је
много посетилаца привукла
хала у којој су Кинези представили велики број кућних
козметичких уређаја. Но Бојанин утисак је да ови апарати
„свашта обећавају, а реално
мало тога могу да пруже”. Уосталом, кинеске изуме смо
скоро сви већ имали прилику
да испробамо, па разумемо
откуд овакав став.
Наша суграђанка закључила
је на крају да је општи утисак
који је на посетиоце оставио сајам у Болоњи тај да козметологија напредује великом брзином, али да ми у Србији никако
не заостајемо за светом. Барем
када је о лепоти и нези реч...

ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ

Акредитовани на три године
Након што је тим спољашњих
оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) у последњој
недељи фебруара извршио
оцењивање рада панчевачке
Опште болнице, ових дана је
читав тај посао добио и свој
епилог: Болница је задовољила прописане стандарде и добила акредитацију на период
од три године.
Цертификат који доказује
да је та установа увела процедуре на основу којих се унапређује здравствена заштита
свечано је уручен менаџменту
и колективу Болнице у четвртак, 31. марта.
– Општа болница је показала
завидан квалитет и када је реч
о клиничким и о неклиничким
стандардима. Ово је велики
успех за установу и доноси јој
много користи, а само једна од
њих је могућност склапања
уговора с Фондом за здравствено осигурање. Но акредитација

подразумева и велике обавезе,
јер се од Болнице очекује да
константно унапређује квалитет рада према препорукама
АЗУС-а, што Агенција, у складу са законом, и проверава једном годишње – истакао је Владимир Арсеновић, директор
АЗУС-а.

Свечаности је присуствовала
и Данијела Станковић Баричек, помоћница покрајинског
секретара за здравство, која је
истакла да сада све болнице на
територији Војводине имају
акредитацију и похвалила је
рад панчевачког стручног тима
са др Слађаном Ковачевић на

челу, који је на припремном
процесу акредитовања радио
од 2013. године.
– Акредитација је стручна
анализа ситуације која нам помаже да на основу уочених
слабих тачака и предлога мера
у свакој установи планирамо
финансијска улагања како би
здравствени систем у Војводини био још бољи – нагласила је
Данијела Станковић Баричек.
Директор Болнице Небојша
Тасић истакао је да је стицање
акредитације доказ да су сви
запослени положили испит и
да је Болница, као једна од првих здравствених установа у
нашој земљи, основана 1726.
године, с правом добила цертификат као потврду да задовољава прописане стандарде.

Страну припремила
Драгана

Кожан

9

ХРОНИКА

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

ПИСМО ЧИТАОЦА

УХАПШЕНИ ШВЕРЦЕРИ

Зашто АТП не добије
конкуренцију?

Заплењено 4.500 пари
патика с лажним маркама
Њихова вредност десет
милиона динара
У оквиру борбе за сузбијање сиве
економије панчевачка полиција и
Пореска управа ових дана су успешно спровеле две акције. У првој су
заплениле велику количину фалсификоване робе, без одговарајуће документације, а откриле су и групу
лица за која се сумња да су илегално
организовала коцкарску делатност и
узимала за то паре.
Полицајци и порезници су најпре
приликом претреса једног магацина
у Панчеву открили око 4.500 пари
патика с нелегално утиснутим робним маркама познатих светских
произвођача.
Процењено је да је вредност те
спортске обуће око 10 милиона динара, а против четрдесетдвогодишњег мушкарца код којег је пронађена та роба биће поднета кривична
пријава. У саопштењу Полицијске
управе Панчево пише да постоје
основи сумње да је он починио кри-

Полицајци одузели покер апарате, компјутере, телевизоре...
вично дело неовлашћена употреба туђег пословног имена и друге посебне
ознаке робе или услуга.
У другој акцији полиције и Пореске управе, која је изведена на територији Беле Цркве, претресено је пет
локација, након чега је пронађено и
одузето 17 покер апарата, више компјутера, телевизора, штампача и мо-

нитора, као и већа количина алкохолних и безалкохолних пића.
Надлежном тужилаштву биће поднете кривичне пријаве против пет
лица за која се сумња да су починила
кривична дела неовлашћено организовање игара на срећу и неовлашћено бављење одређеном делатношћу.
М. Глигорић

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Најављене бројне нове инвестиције
– Без обзира на тешку економску ситуацију Дирекција за изградњу и уређење града ће ове године реализовати
велики број инвестиција, чиме се може
похвалити мало градова у Србији. За то
можемо захвалити градоначелнику Саши Павлову и локалној самоуправи.
Они су одредили правац развоја нашег
града и обезбедили нам одговарајући
буџет да бисмо могли да завршимо све
предвиђене послове – изјавио је Милан
Станишић, нови директор Дирекције за
изградњу и уређење града, на свечаности одржаној 1. априла, којом је обележена 23-годишњица од оснивања тог
предузећа.
У присуству бројних гостију и
представника институција у Панчеву
Станишић је нагласио да ће међу
приоритетним пословима Дирекције
ове године бити реконструкције бројних улица у Панчеву и околним селима и завршетак инфраструктурног
опремања северне индустријске зоне,
јер се од тих послова много очекује.
Нови директор Дирекције је најавио и да ће бити настављена реконструкција амбуланти како би сви
имали подједнаке услове за лечење.
Додао је да је Дирекције за изградњу и уређење града до сада много пру-

Госте су дочекивали нови директор и његова заменица Маја Витман
жила и да се зато од ње много очекује у будућности.
– Наш празник нас чини поносним,
али и обавезује да још више радимо,
одговарамо бројним изазовима и успостављамо нове стандарде – додао је
Станишић.
M. Г.

„У једном од претходних бројева
’Панчевца’ објављен је текст о томе
како је за само два сата од почетка
недавне акције контроле дивљих
превозника у Панчеву повећан приход АТП-а. То је објашњено тиме да
је између 300 и 400 путника за Београд за превоз до тог града користило аутобусе градског превозника, а не
ванлинијске комбије. Јасно ми је да
се жели опоравак АТП-а и да се предузима све да то јавно комунално
предузеће стане на ноге. Међутим,
зашто нисте навели да се путници у
АТП-овим аутобусима често возе као
сардине у конзерви, јер ни у једном
нема довољно места за све?”, пише у
писму једног читаоца.
У њему се скреће пажња на свакодневне гужве на линији Панчево–
Београд и проблеме које због тога
имају наши суграђани који студирају или раде у престоници.
Аутор писма предлаже да се у
Панчеву спроведе истраживање јавног мњења у коме би се испитаници

изјашњавали о превозу аутобусима
АТП-а.
Према његовим речима, довољан
би био мали узорак да би се видело
да су грађани изузетно незадовољни
АТП-ом. Осим тога, они су кивни и
због тога што највећи панчевачки
превозник већ годинама има монополски положај на тржишту и нема
конкуренцију.
„Постављам једно питање: зашто
неко од градских челника ко је задужен за комуналне проблеме не дође
једно јутро до хотела ’Тамиш’ да чека
аутобус с путницима за Београд, па да
види како то изгледа?! Не занима ме
ко је на власти и која политичка
странка ће победити на следећим изборима. Желим само да се најзад
трајно реши проблем АТП-а. Молим
надлежне да нам врате достојанство
и омогуће довољно места у аутобусима и нормалан превоз до Београда”,
пише између осталог у писму нашег
читаоца.
Име и адреса познати редакцији

РАДНИЦИ „ЗЕЛЕНИЛА” ИМАЈУ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

Улепшавају центар
и Народну башту
Јавно комунално предузеће
„Зеленило” ових дана је објавило на својој страници на
„Фејсбуку” да је у току реновирање дечјег игралишта у
Народној башти и уређивање центра града.
Саопштено је и да је у расаднику тог јавног комуналног предузећа спремно
више од 150.000 садница сезонског цвећа које ће током
овог месеца украсити улице
и тргове у Панчеву.
„ЈКП ’Зеленило’ чини све
како би се наши суграђани
који посећују најлепши парк
у Панчеву осећали што боље
и пријатније како у Народној башти, тако и у осталим
деловима нашег града”, такође пише у информацији
„Зеленила” на „Фејсбуку”.
М. Г.

НАША АНКЕТА
КАКВИ СУ УТИСЦИ О САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА?

Не надамо се много радном месту

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Без ретровизора и дурбина
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас које успомене нећете никад
заборавити. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Све о
мени: моја размишљања, мој стил,
мој живот” за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Прво путовање с дедом, полазак у
школу, диплому на факултету, запослење, тренутак кад су ми први пут
спустили ћерку на груди и још много
тога. Живот је чудо!” 065/5321...
„Не гледам у ретровизор, нити у
дурбин, јер живот се дешава сада. Кад
то схватимо, сваки дан је најлепша
успомена.” 063/3213...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање у каквим ситуацијама се
осећају као да се не уклапају у своју
околину. Они ће освојити по један
примерак књиге „Риба на дрвету”
Линде Малали Хант.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:

„Једном сам се осећала тако кад сам
кренула на посао у различитим ципелама. Бар да су биле исте боје...” 060/4432...
„Кад год одгледам вести. Редовно
се запитам шта уопште тражим у овој
земљи.” 064/1598...
Четири наша читаоца који су дали
најинспиративније одговоре на питање: „Зашто волим пролеће?”, освојили су по две улазнице за концерт
Кикија Лесендрића и „Пилота”, 9.
априла, у Културном центру. Ево њихових одговора:
„Ово пролеће на тебе подсећа, а лето је било кад си отишла.” 064/1825...
„Волим пролеће због дужих, топлијих дана, шетњи и лепих девојака
у хаљиницама. Наше Панчевке су
најлепше девојке!” 060/3112...
„Због Тамиша и Народне баште,
парка и свих улица панчевачких. Никада нам град није тако леп и пун љубави као у пролеће!” 064/3654...
„Пролеће волим због 1. маја, празника (не)рада. Већ осећам мирис роштиља и хладног пивца у Песку...”
060/3380...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

Н. СТАНКОВИЋ

Б. БАБОВИЋ

Један од највећих и горућих проблема данашњице представља велика
стопа незапослености. У среду, 6.
априла, на Корзоу је одржан Сајам
запошљавања. Велики број Панчеваца остављао је своје биографије на
штандовима послодаваца, а у понуди је било око 200 слободних радних
места.
Питали смо суграђане због чега су
дошли, јесу ли први пут на сајму, да
ли траже неке конкретне послове и
надају ли се запослењу.
НАТАША СТАНКОВИЋ,
професор језика и књижевности:
– Први пут сам на Сајму запошљавања и искрено не очекујем посебне
резултате, али ипак остављам своје
биографије послодавцима. Дипломирала сам јапански језик и за ту област
нема понуда, али у сваком случају,
тренутно тражим било какав посао,
па се не бих жалила да нађем запослење ван своје струке.

В. СТОЈАНОВИЋ

О. БАЏА

БОБАН БАБОВИЋ,
специјалиста – струковни економиста:
– У односу на претходни сајам, на којем је доминирала потражња кадра из
ИТ сектора, на овом данашњем постоји
много различитих понуда за позиције са
средњом и стручном спремом. На факултету нам је речено да Србији недостаје 10.000 економиста, међутим овде
таквих понуда нема. Сада сам конкурисао на два места. Нада и воља постоје,
иако више не верујем у јавне конкурсе.
ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ, незапослена:
– Дошла сам на Сајам запошљавања
како бих видела понуде послодаваца и
могу рећи да има много занимљивих,
али видећемо за даље. Нада умире последња, увек се надам неком позиву за
разговор и евентуално запослење, међутим не знам да ли ће до тога доћи.
ОЗРЕН БАЏА, возач:
– Овде заиста има доста људи, видим
да је велики одзив грађана. Дошао сам

Ј. МИЛОСАВЉЕВИЋ

В. ЈУКИЋ

како бих видео понуде послодаваца и
покушао да пронађем било какав посао. Не бирам област у којој бих радио,
а надам се да ће ме неко позвати, јер
сам конкурисао на доста места.
ЈОВАН МИЛОСАВЉЕВИЋ,
инжењер организационих наука:
– Већ пет година узастопно посећујем
Сајам запошљавања, завршио сам мастер-студије, а већ дуго никако не могу
да се запослим. Дошао сам овамо иако
не верујем да ћу пронаћи посао, али у
сваком случају желео сам да покушам.
ВИШЊА ЈУКИЋ,
апсолвент новинарства:
– Звали су ме из Националне службе
за запошљавање, где примам новчану
накнаду, па сам због тога дошла. Искрено, као и сваке године, не очекујем ништа, не верујем да ће ме неко позвати,
а камоли да ћу добити запослење. Не
уздам се у јавне конкурсе.
Анкетирала С. Првуљ
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РАФИНEРЦИ НИСУ ЗАБОРАВИЛИ ДРУГОВЕ

СУЂЕЊА ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДЕЦЕ СПАДАЈУ У НАЈТЕЖЕ СУДСКЕ ПРОЦЕСЕ

Сећање на погинуле

КАД ЗАРАТЕ ОЧЕВИ И МАЈКЕ
Одлуке о привременом
лишавању родитељског
права морају бити у
интересу најмлађих

У понедељак, 4. априла, у Рафинерији је обележена 17-годишњица од НАТО бомбардовања Панчева и те фабрике.
На споменик страдалим
рафинерцима венце су положили чланови њихових породица и колеге с посла, као
и представници руководства
Нафтне индустрије Србије,
синдиката, Града Панчева и
Војске Србије.
Подсећамо, најтежи и по
последицама најстрашнији
напад на наш град током
бомбардовања догодио се 4.
априла у рану зору, када су
бомбе пале на Енергану, витални погон Рафинерије.
Том приликом су погинули
радници Дејан Бојковић, Душан Богосављев и Мирко
Дмитровић а рањени су Србислав Лалић, Вељко Крстић,
Бошко Нешић и Слађан Перошевић.
– Данас обележавамо успомену на три предивна човека,

три радника Рафинерије који
су изгубили животе. Сећамо се
њих и заједно смо у болу с њиховим породицама које су
претрпеле ненадокнадиве губитке. Истовремено, не заборављамо ни друге погинуле
цивиле, војнике и полицајце
који су страдали током НАТО
агресије 1999. године. Било је
то катастрофално време и најтежи период наше новије
историје – рекао је Саша Павлов, градоначелник Панчева.
Он је положио венце на
споменик у фабричком кругу
Рафинерије заједно с Тиграном Кишем, председником
Скупштине града.
Према речима Небојше
Степанова, директора Енергане, страдање радника тог
погона Рафинерије током
бомбардовања Србије никад
неће бити заборављено без
обзира на то што је прошло
већ седамнаест година од напада на нашу земљу.

ТРАГЕДИЈА НА СТРЕЛИШТУ

Мртва жена у стану
Прошле суботе, 2. априла, у
поподневним часовима, један
наш суграђанин затекао је беживотно тело своје ћерке у
њеном стану на Стрелишту и
о томе је одмах обавестио
Хитну помоћ и полицију. Славица Бубњевић Црвени, порт-

парол Вишег јавног тужилаштва, у изјави за „Панчевац”
потврдила је овај догађај. Додала је да се преминула зове
Д. С. и да је имала 32 године.
Према њеним речима, узрок
смрти те жене биће познат
тек кад се изврши обдукција.

IN MEMORIAM

Ђока
Стојић

Судски спорови који се покрећу
због родитеља који не испуњавају своје обавезе према деци
спадају у најтеже, јер се током
њиховог трајања преплићу
љутња и револт сукобљених супружника и њихове емоције.
Међутим, без обзира на то,
законима је предвиђено да
чланови судских већа што воде такве спорове морају да доносе коначне одлуке које неће
бити у складу са жељама родитеља, већ у најбољем интересу
њихове деце.
Као прво, судски спорови за
лишавање родитељског права
морају се водити без присуства јавности и завршити по
хитном поступку, после прва
два рочишта, најкасније за месец дана.
Одлучују само едуковане
судије
Драгана Злоколица, портпарол Основног суда у Панчеву,
изјавила је да судије које суде
у првом и другом степену у
парничним поступцима у вези
с породичним односима морају бити лица која су стекла посебна знања из области дечјих
права.
– Судије поротници који су
у већима у парничним поступцима у вези с породичним односима бирају се из редова
стручњака који имају искуство

у раду с децом и омладином.
Према годишњем распореду
послова Основног суда у Панчеву за 2016. годину, за таква
суђења се ангажују два судска
већа – истакла је Драгана Злоколица.
На питање новинара како се
бирају адвокати који учествују
у тим судским споровима, она
је изјавила да њих најчешће
ангажују саме странке.
Додала је да постоји могућност да суд процени да у споровима за лишење родитељског
права и заштиту права детета
оно није заступано на одговарајући начин.
У том случају суд је дужан
да детету постави привременог заступника по редоследу
са списка адвоката који суду
доставља надлежна адвокатска комора.
– У овим споровима се за
адвокате постављају они који
су стекла посебна знања из
области права детета. Прили ком по ста вље ња при вре -

меног заступника суд је дужан да поштује редослед са
списка – додала је Драгана
Злоколица.
Важно и мишљење деце
Пре доношења коначне одлуке о томе ком родитељу ће дете бити поверено на старање,
судије највише уважавају и
узимају у обзир мишљења
стручњака центара за социјални рад. Између осталог, они
морају проценити за ког родитеља је дете емотивно више
везано и који родитељ ће моћи
да му пружи боље животне и
здравствене услове.
Важно је напоменути да родитељ коме се одузме дете губи право да се стара о његовом
чувању и васпитавању, не сме
да управља дететовом имовином (ако је оно има) и не сме
да му мења име и презиме.
Међутим, родитељу коме се
одузме дете, остаје обавеза да
га издржава и он никако не
сме да је игнорише.

(1926–2016)

Да ли је легална провизија од десет одсто?

Оптужница их терети да
су за то тражили паре

Био је заљубљен у архитектуру, па је из те заљубљености проистекла његова безмерна посвећеност. Тако се у току свог
радног века обрео у Цириху, где је током пет година
радио на пројектовању
болничких објеката који су
тамо саграђени. Након
пензионисања није стао.
Пројектовао је у Угљевику,
Република Српска, стадион за 18.000 гледалаца,
школу, хотел...
Волео је да ради с младима, којима је несебично
преносио своје знање, а
био је велики зналац. Његов скроман стан био је
премали за силу књига, часописа и пројеката. Знао је
немачки и енглески, а служио се и руским језиком,
па му је ишчитавање разнородне литературе било
велико задовољство.
Након његовог одласка
још дуго ће се живети и рађати у становима које је пројектовао, грајаће деца по
школама и вредно ће се радити у пословним објектима,
а он ће све то одозго с разлогом задовољан гледати.

Законом је предвиђено и да
се током судских поступака у
којима се одлучује о лишавању родитељског права мора
чути и уважити и мишљење
деце. Она могу бити саслушана непосредно (уколико су
напунила десет година и способна су да самостално расуђују и изнесу своје мишљење)
или преко привременог заступника.
О томе колико је важно
правилно вршење родитељске
дужности, најбоље сведочи
податак да је та тематика обухваћена првенствено Породичним, али и Кривичним законом Србије.
Између осталог, у члану 191
Кривичног закона пише да је
противправно одузимање деце,
као и онемогућавање извршавања одлуке којом је малолетно
лице поверено другом родитељу
на старање кривично дело, за
које може да се изрекне новчана или затворска казна у трајању од две године.

ЗАНИМЉИВО СУЂЕЊЕ У ВИШЕМ СУДУ

Бивши директори
Рафинерије под сумњом
да су одавали
пословне информације

архитекта
Из живота Панчева отишао
је један наш суграђанин,
који је с многима могао да
се такмичи у љубави према
свом граду, према Панчеву, ако би такво такмичење
уопште постојало. Отишао
је Ђока Стојић, дипломирани архитекта, који се наизглед не би разликовао од
многих с тим занимањем
да га није красила безусловна и беспоговорна љубав према Панчеву.
Он је ту љубав исказао тако што је пројектовао, а по
његовим пројектима је изграђено много објеката у
граду. Можда није упутно
упустити се у набрајање
свих, јер је тај списак готово
недогледан. Поред великог
броја стамбених зграда на
Тесли, станова „Електровојводине” у Улици Лоле Рибара, стамбеног блока у Улици
Петра Драпшина са атријумом, ту су и објекти којима
је посебно могао да се поноси: Градска библиотека,
Дечје одељење Болнице,
ОШ „Стевица Јовановић”,
ОШ „Бранко Радичевић”,
ТШ „23. мај” (саграђена као
ЕТШ „Н. Тесла”), Пословна
зграда „Електровојводине”,
објекти МУП-а (преко пута
Болнице и у Улици Светог
Саве)... Једино му је остао
жал што објекат Библиотеке
није реализован у целости.

Најважније за судије:
за кога је дете више
везано и ко му може
обезбедити најбоље
животне услове

После неколико одлагања у
Вишем суду у нашем граду је
почело суђење Виктору Славину и Јагџиту Сингу, бившим
директорима Блока Прерада у
оквиру панчевачке рафинерије, као и Александру и Драгиши Деспотовићу, власницима
једне шабачке фирме.
У оптужници коју је против
њих подигло Више јавно тужилаштво, између осталог,
пише да постоји оправдана
сумња да су Славин и Синг
тражили мито од Александра
Деспотовића и да су потом, у
два наврата, у Аустрији примили 303.000 евра од његовог
курира да би му пренели поверљиве пословне информације из Рафинерије.
„Оптужени Јагџит Синг је
као заменик председника Комисије за набавке у панчевачкој рафинерији заузврат омогућио Александру Деспотовићу да његова фирма добија послове за које су расписани тендери у Нафтној индустрији Србије. То је радио тако што је
Александру Деспотовићу у више наврата саопштавао податке о висини буџета које је НИС
предвидео за сваки од тендера.
Синг му је давао податке о ценама и условима које су понудили остали понуђачи и слао
му упутства о томе како да
формира своју понуду. Објашњавао му је како да на тзв.

комерцијалним преговорима
буде изабран за најповољнијег
понуђача након што понуди
најнижу цену”, пише између
осталог у оптужници.
У том акту се наводи и да
Синг то није смео да чини, јер
је на тај начин нарушавао
принцип конкурентности приликом бирања најповољнијег
извођача радова у Рафинерији.
У оптужници Вишег јавног
тужилаштва се додаје и да је
другооптужени Виктор Славин био сагласан са Синговим
поступцима, као и да су се њих
двојица договорили да Деспотовићима траже провизију од
десет одсто од зараде коју на
НИС-овим тендерима буду
остварили.
Као резултат тога, фирма
Александра и Драгише Деспотовића победила је на шест
тендера, јер је њена понуда изабрана као најповољнија. Захваљујући томе ти шабачки приватници су остварили зараду од
22.834.105 евра и 123.271.262

динара без ПДВ-а, такође пише
у оптужници Вишег јавног тужилашва.
Јагџит Синг, један од оптужених у овом случају, спомиње се и у оптужном предлогу
који је Више јавно тужилаштво поднело Вишем суду у
Панчеву. Ту пише да се он заједно са Станиславом Кислицином, бившим директором
Дирекције за планирање у Рафинеријином блоку Прерада,
договорио да траже десет одсто провизије од Ненада Вељковића, власника једног конзорцијума панчевачких приватних фирми.
То су учинили, јер су омогућили да његова фирма закључи шеснаест анекса у два уговора за послове у Рафинерији
и да се захваљујући томе укупна вредност радова повећа на
8.220.949,28 евра с ПДВ-ом.
На тај начин су оптужени
Синг и Кислицин себи обезбедили противправну имовинску корист у износу од 400.000

евра, чиме су извршили кривично дело примање мита –
пише такође у оптужници Вишег јавног тужилаштва.
Кривичну пријаву на основу
које су ухапшена два директора Рафинерије поднели су највиши руководиоци и унутрашња служба безбедности те
фабрике. Како је објашњено у
медијима, то је био један од
резултата систематског рада
на спречавању корупције у
оквиру Нафтне индустрије Србије.
Кирил Кравченко, генерални директор Нафтне индустрије Србије, изјавио је поводом овог случаја да НИС никад неће толерисати кршење
принципа транспарентности
процедура у тој компанији,
као ни кршење принципа слободне конкуренције.
Суђење бившим директорима панчевачке рафинерије било је занимљиво нашим бројним медијима због покушаја
Јагџита Синга, једног од оптужених, да одложи његов почетак зато што панчевачки суд
није обезбедио преводиоца за
панџапски, његов матерњи језик, који се говори у Индији.
Међутим, панчевачки Виши
суд је поводом тога одлучио да
суђење ипак почне, а да се
процес води на руском језику.
То је образложено тиме да се
Синг током истраге бранио и
написао одговор на оптужницу на руском језику, чиме је
доказао да га разуме.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РЕТРОСПЕКТИВА ПРЕД ИЗБОРЕ ЗА МЕСНЕ СКУПШТИНЕ

ПОЛИТИЧКА ГРОЗНИЦА
ТРЕСЕ ШЕСТ СЕЛА
Гласаће се у Старчеву,
Качареву, Новом
Селу, Глогоњу,
Брестовцу и Иванову
Било је и овако
и онако, а највише
прелетачки
Након што су почетком марта
расписани избори на вишим
инстанцама (републичка, покрајинска и градска), 11. марта исто је учињено и када је
реч о скупштинама месних заједница. Убрзо је почело и
пријављивање кандидата заинтересованих да представљају своје грађане на тим најнижим нивоима власти, за шта
рок истиче у петак, 8. априла.
Неколико дана касније биће
познате и листе у шест месних
заједница у којима ће бити бирана власт за наредне четири
године. Боље речено, највише
четири године, с обзиром на то
да у три села неће бити избора
(гласало се ванредно) – Омољици, Долову и Јабуци, у којој се
то догодило чак двапут (мало је
фалило да буде и трећег пута, о
чему је „Панчевац” писао).
У сваком случају, у „свету
изборну недељу”, 24. априла,
по петнаест чланова скупштине бираће Старчевци, Качаревци и Новосељани, а по девет Брестовчани, Глогоњци и
Ивановчани.
Старчево мирно, у Новом
Селу узбудљиво
Пре него што и званично буду
објављене листе, а кампања
уђе у завршну фазу, није згорег осврнути се на политичку
ситуацију у шест села од последњег редовног изјашњавања грађана па до данас.
Оно што карактерише функционисање већине месних
скупштина, јесте велики број
прелета, и то где би него у апсолутно доминантну странку у
претходном периоду. Упадљива су била два „удара”, када су
СНС-у колективно приступили
„урсовци” и „деесесовци”, а било је кретања и ка другим смеровима, али неупоредиво мање.
Најмање тумбања догађало
се у Старчеву, где је 2012. године групација која највећим
панчевачким местом суверено
влада пуне две деценије, под
називом „Најбоље за Старчево
– Петар Андрејић” (чинили су
је демократе и независни кан-

дидати), уверљиво тријумфовала, узевши 11 мандата. Члан
те опције Аца Димитрић изабран је за председника Скупштине, а за његовог заменика
Јова Бајер, који је то био у три
протекла сазива. Остатак
скупштинских столица поделили су ДСС, СНС, УРС и СПС.
Интересантно је да се чланица Вучићеве партије Сузана
Арсовска накнадно прикључила месној већини, чија је представница Бранкица Драгојерац најпре из ДС-а прешла
код Дачићевих, а потом и у
СНС. У истом „строју” је и некадашњи „динкићевац” Далибор Адамов, актуелни директор Дома културе.
Ново Село је већ посебна
прича. Тамо су на последњим
изборима дотад најјаче опције
ДС и ДСС освојиле по седам
мандата (уз Гордану Топић из
СПС-а). Извесно време је ситуација била „пата- карта”, али је
у последњи час постигнуто сагласје – за председника је изабран Предраг Шкаљак (ДСС), а
за заменика Трајан Ардељан
(ДС). Ствари су складно функционисале док се није испоставило да градске власти немају много слуха за новосељанске проблеме или, просто
речено, њихова владајућа констелација није била у политичкој мејнстрим васер-ваги. То је
вероватно навело Шкаљка да
почетком 2015. године поднесе оставку, а „наследио” га је
страначки саборац – Славе Бојаџиевски. Међутим, већина
чланова Скупштине није била

импресионирана залагањем
поменутог, што је кулминирало након његовог преласка у
напредњачко „јато”.
Поред тога, с временом је
дошло и до осипања Демократске странке, па су Синиша
Којић и Штефан Ромулус прешли најпре у „Заједно за Србију”, а потом у Тадићев СДС,
док је Василије Крајњан постао члан Лиге социјалдемократа Војводине.
Два председника преминула
У трећем великом селу, Качареву, демократе су 2012. године
освојиле релативну већину од
пет мандата, групација „Уједињени за Качарево – Саша Павлов” (или УРС) – четири будућа члана Скупштине, коалиција социјалиста и удружених
пензионера имала је три члана,
СНС је имао два, а ДСС једног.
У први мах, док на републичком и градском нивоу још
увек није била формирана коалиција између СНС-а и СПСа, за првог човека је изабран
демократа Миљан Шћепановић. Међутим, када су „жутоплави” престали да буду власт
на вишим инстанцама, он је
своје место препустио Богољубу Ђурици (ПУПС), док је
Бранко Бокун (УРС) постао
председник Извршног одбора
Скупштине Месне заједнице.
Али пошто су „динкићевци”
колективно приступили напредњацима, дошло је до рокаде Бокуна и Ђурице (који је,
нажалост, недавно преминуо).
Још један први човек села
умро је у периоду обављања

Месне актуелности

волонтерске дужности руковођења својим селом. Реч је о
Мирку Радомировићу из Брестовца, који је на то место изабран након последњег редовног гласања. Том приликом су
у локалну скупштину ушла четири представника УРС-а (којем је припадао и заменик
председника Ненад Минић),
док су „Унапредимо град и село” и групе грађана освојиле
по два мандата, а ДС једно.
Након смрти Радомировића
први човек је постао Сава Ђурић, тада члан ДСС-а, а касније и СНС-а, у којем су сада и
сви преостали чланови Скупштине.
Глогоњци и Ивановчани „на
линији”
У Глогоњу је пре четири године тада традиционално јак
ДСС освојио четири од девет
места, а по једно су имали
СПС, УРС, ДС и ЛСВ. Оформљена је власт на чијем челу је
био Зоран Арсић, а његов заменик је постао Славко Јовановски.
Након поменутих колективних прелазака „урсоваца” и
„деесесоваца” изван СНС-а су
остали по један лигаш и социјалиста, као и независни кандидат.
У Иванову су те 2012. године по четири мандата поделили УРС и СНС, а девето место
је припало првом човеку у два
претходна сазива – Јосифу Василчину (ДС). Како две доминантне групације нису успеле
да нађу заједнички језик, он је
преломио клацкалицу на страну напредњака и постао заменик Јошки Дудују, члану Вучићеве партије. Нешто доцније владајућем табору су се прикључила још два члана.
Тако је то унајкраће изгледало у протекле четири године. Нова изборна грозница је у
пуном јеку, о чему ће тек бити
речи.
Једна од новина је да од
овог пута кандидати на гласачком листићу неће бити ређани по азбучном реду, већ по
хронологији добијања решења
о прихватању кандидатуре од
надлежне комисије.
Добро је и то што остаје већински систем гласања, па ће
се и даље гласати за имена, а
не за странке, као на свим
осталим нивоима.
Па ко више вреди као личност, имаће и више шанси да
победи. Ваљда...

Банатски Брестовац: Месна
заједница је поново покренула јавну набавку за појачано
одржавање дела Улице Ђуре
Јакшића. Ученик седмог разреда Мартин Костић освојио
је треће место на окружном
такмичењу из географије.
Банатско Ново Село: Хуманитарни турнир за помоћ дечаку Михајлу Тутошу, коме
је недавно изгорела кућа, одигран је у суботу, 2. априла, у
хали спортова. Истог дана jе
Радио-телевизија Војводине
снимала емисију о новосељанском народном оркестру,
који је већ наредног дана наступио на фестивалу „Златни
опанак” у Ваљеву.
Долово: Након што је Месна
заједница спровела јавну набавку за изградњу паркинга у
центру села, ускоро ће почети радови. Рукометашице су
победом код куће учврстиле
лидерско место у Другој српској лиги, а рукометаши овог
викенда почињу трку за виши ранг.
Глогоњ: Изградња павиљона
у центру парка почела је у
понедељак, 4. априла, и биће
завршена за недељу дана.
Тим који предводи Владимир Деља, већник за екологију, а чине га и представници Града, комуналних предузећа „Зеленило” и „Хигијена”, као и уредништво часописа „Екопедија”, у уторак,
12. априла, посетиће село.
Ускоро ће почети изградња
капеле.
Иваново: Ученици нижих
разреда ће у четвртак, 7.
априла, на дочеку олимпијске бакље у организацији Савеза за школски спорт извести кореографију „Твој лајк
за наш плес”. Деца из Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат” ће у недељу, 10. априла, од 16 сати, у

Дому културе, уз песму и
игру представити ускршње
обичаје. У припреми је је ју-

биларан, десети фото-сафари,
који ће бити одржан идућег
викенда.
Јабука: „Први пролећни ручак јабучких удружења”, у организацији Месне заједнице,
приређен је у недељу, 3. априла, на сеоској пијаци. Хуманитарна рукометна утакмица
између „Јабуке” и „Динама”
за помоћ тренеру јуниора Јоци Михајловићу, којем је изгорео део куће, биће одиграна
у суботу, 9. априла, од 19 сати,
у спортској хали.
Качарево: Волонтерска акција садње седам хиљада
стабала живе ограде изведена је у петак, 1. априла, на
СРЦ-у „Језеро”. Истог дана
почели су и радови на скидању земљаних банкина у појединим улицама и рашчишћавању раскрсница на којима има воде на коловозу.
Омољица: Двадесетак људи
одазвало се акцији добровољног давања крви одржаној у уторак, 5. априла, у просторијама Месне заједнице, а
поред те институције организатори су били локална амбуланта и Завод за трансфузију.
Комунално предузеће је започело садњу цвећа у центру
села.
Старчево: Дирекција за изградњу и уређења Панчева
ових дана треба да распише
јавну набавку за другу фазу
изградње Трга неолита.

КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ У КАЧАРЕВУ

Уређење језера
и гробља

ХУМАНИ ГЕСТ МАЛИХ ФУДБАЛЕРА У НОВОМ СЕЛУ

Турнир за обнову Михајлове изгореле куће
Када је пре отприлике две недеље десетогодишњем Михајлу Тутошу из Новог Села изгорела кућа, његови другари из
школе фудбала у фудбалском
клубу „Слога” су истог тренутка
одреаговали дечачки импулсивно и пожелели да му помогну. Њихов тренер и руководилац школе Драган Топић
без размишљања је прихватио
ту идеју и убрзо осмислио турнир на који је позвано осам
екипа.
Поред домаћина, ту су се
нашли и дечаци рођени 2005.
године (и млађи) из Банатског
Карловца, Вршца, Ковина, Добановаца, Јабуке и Панчева
(две екипе).
Поменути тренер Топић и
председник новосељанског
фудбалског клуба Ђорђе Ђукић засукали су рукаве и, уз
несебичну помоћ родитеља
својих пулена, бацили се на
организацију. Успели су да у
хуманитарну акцију укључе

спортова, уз учешће око сто
„петлића”. Надигравање је
потрајало преко осам сати, да
би у финалу мали фудбалери
вршачког „Змајева” надиграли екипу „Во ја Гачић” из
Панчева, а из истог града је
био и освајач трећег места –
„Динамо”. Вреди истаћи да је
пехаре и медаље победницима уручио управо мали Михајло.
Улазнице нису наплаћиване, али је на улазу у халу била
постављена кутија у коју је
убациван добровољни прилог.
На крају је сакупљено око
155.000 динара и двеста евра,
а очекује се да ће још десетак
фирми уплатити помоћ на текући рачун.
близу шездесет привредних
субјеката – од трговинских
радњи, преко пекара и вулканизера, до фризерских салона.
Градски фудбалски савез је
обезбедио медаље и пехаре, а

сваки учесник је уплатио котизацију од пет хиљада динара, што је такође ушло у фонд
за обнову куће малог Михајла.
Турнир је одржан у суботу,
2. априла, у локалној хали

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Качаревачко јавно комунално предузеће имало је ових
дана две веома запажене активности на уређењу и озелењавању свог села.
Најпре је, искључиво сопственим ресурсима, прокрчено старо швапско гробље,
а према речима директора
Васа Кркобабића, то није био
нимало лак подухват будући
да је коров на потезу величине око петсто квадрата досегао размере мини-шуме.
– У том послу је од значајне помоћи била нова бензинска машина за сечење и млевење дивљег растиња. Сву
добијену пиљевину поделићемо нашим радницима, који ће то користити као огрев.

Тренутно постављамо шест
решеткастих боксова за смеће, а у плану је и израда расвете за гробље. Захваљујући
вредним рукама наших радника тамо однедавно расте
пет хиљада младица живе
ограде – навео је Кркобабић.
У координацији с Месном
заједницом комунално предузеће је прибавило и седам
хиљада садница, које су у петак, 1. априла, засађене на
Спортско-рекреативном центру „Језеро”.
Поред радника поменуте
фирме, у акцију су се укључили и ученици Основне
школе „Жарко Зрењанин”
(њих тридесетак) и чланови
ловачког удружења.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 8. април, 20 сати, дворана Културног центра: солистички концерт Данке Стојиљковић. Гости концерта су ансамбл „Данилушка”, хор АВИА „Архангели” и Војислав Спасић (тенор).
Субота, 9. април, 20 сати, дворана Културног центра: концерт Кикија Лесендрића и „Пилота”.
Субота, 9. април, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине
Панчево: ASAP Party.
Уторак, 12. април, 10 сати, МШ „Јован Бандур”: школско
такмичење гудача.
Уторак, 12. април, 19 сати, МШ „Јован Бандур”: „Из Музичког кутка Габи Дин” – музички комад Габриеле Динић.
Среда, 13. април, 17 сати, Клуб за одрасла и стара лица (Јосифа Маринковића 25): ученици соло певања панчевачке
Музичке школе приредиће вече соло песама и арија.

Представе
Понедељак, 11. април, сцена Културног центра: монодрама „Милунка Савић” Весне Станковић, у режији Петра Станојловића.

Изложбе
Понедељак, 11. април, 19 сати, Галерија Бате Михаиловића: изложба „Радови из подрума” Отвореног атељеа вајања
и цртања Иване Ракиџић Крумес.
Четвртак, 14. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба радова индустријског дизајна Владимира Мирчевског.

Књижевност
Четвртак, 14. април, 19.30, Градска библиотека: представљање поезије Ајрата Бик-Булатова Шамиловича, песника
из Русије.

Програм за децу
Субота, 9. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Сунђер Боб”, у режији Драгана Марјановића.

Тематски програм
Недеља, 10. април, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: ревија фризура „Простора Б”.
Понедељак, 11. април, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Берачице” – играчки перформанс Института за игру.
Уторак, 12. април, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Сто фотографија за 100 минута”.
Четвртак, 14. април, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представљање књиге „Кодекс понашања према културном наслеђу града Панчева” Гроздане Миленков и
изложба фотографија фото-аматера из Иванова.

ОМАЖ САВИ ШУМАНОВИЋУ

Пројекат „Берачице”
У дворани „Аполо” Дома
омладине у понедељак, 11.
априла, у 19 сати, биће изведен играчки перформанс
„Берачице”, који је осмишљен као узајамни пројекат
Института за уметничку игру
из Београда и Галерије слика
„Сава Шумановић” из Шида,
а уз подршку Министарства

културе и информисања РС.
Пројекат је осмишљен као
спој традиционалног и савременог, старог и новог/другачијег комуницирања с делом
Саве Шумановића, и односи
се на његово капитално и последње дело – „Берачице”, за
које се дуго није знало да је
део триптиха.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Украдена срећа”
Миранде Беверли Витмор
Током студија на престижном колеџу на Источној
обали Мејбел, девојка из
обичне породице, постаје
пријатељица са својом цимерком, која ни по чему
није обична. Прелепа и неукротива, Ев је плаве крви:
потиче из чувене имућне
породице Винслоу. Сваког
лета они одлазе на своје
језерско имање Винлох, а
овог пу та је по зва на и
Мејбел.
И пре него што постане
тога свесна, Мејбел добија
све о чему је икад сањала:
има пријатеље, започиње
романсу са Евиним братом, ужива у коктелима,
купању у језеру... Први пут
у животу осећа да негде
припада, али полако почиње да увиђа да у том рају и

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУГИ ЦИКЛУС ВИРТУЕЛНИХ ОБИЛАЗАКА ГРАДА

КОЛИКО ЗАИСТА (НЕ) ПОЗНАЈЕМО ПАНЧЕВО?
Како је у Потамишју
био саграђен Њујорк
Следећи догађај биће
посвећен културној
пропаганди и
маркетингу од 1960.
до 1990. године
Прво у низу предавања с
видео-презентацијом „Сто фотографија за сто мунута”
Удружења грађана „Посети
Панчево”, на тему „Виртуелна
шетња обалама Тамиша”, окупило је у уторак, 5. априла, у
дворани „Аполо” Дома омладине, више од двеста суграђана. Као и током прошлогодишњег циклуса, суграђани су
били у прилици да завире у
некадашње Панчево, о којем
се не може сазнати из књига,
јер поред познатих историјских чињеница, та предавања
доносе много детаља из живота града. Тако је Ненад Живковић, који води овај програм,
окупљенима, између осталог,
предочио како је изгледао
град приликом поплаве 1880.
године (то је илустровано серијом фотографија М. Ћурчина), колико дуго је и на који
начин коришћена скела на Тамишу, како је извесни фотограф, студент из Америке, видео Потамишје 1953. године...
Суграђани су, такође, могли
видети фотографије које прате изградњу моста на Тамишу
(1936), нашу реку као омиљено купалиште Панчеваца и
пругу у Потамишју којом су

Потрага за досад невиђеним фотографијама
редовно саобраћали возови.
Посебан квалитет овим предавањима дају сцене из филмова
снимљених у нашем граду.
Овог пута су то били инсерти
из остварења „Држање за ваздух”, којим је осветљено како
су седамдесетих изгледали
плажа на Тамишу и мост, „Још
овај пут”, с приказом скеле
код Преображенског храма,
„Мама Лучија”, ТВ серија због
које је у Потамишју изграђен
филмски Њујорк итд. Догађај
је завршен снимком из ТВ
емисије Ивана Ракиџића „Сестре Тодоровић”, у којем породица Тодоровић 1981. године плови чамцем по Тамишу.
После обиласка Тамиша грађани у наредном периоду –
уторком у 19 сати – могу очекивати упознавање с „Маркетингом и пропагандом у Пан-

чеву од 1960. до 1990” (12.
априла), затим приче о некадашњим панчевачким кафанама (19. априла), те вече посвећено развоју туризма у нашем граду, са освртом на дописнице из тог времена, омиљеним летовалиштима итд.
(26. априла).
– Ово је наставак прошлогодишњег виртуелног обиласка града и будући да је овај
програм прошле године изазвао ве ли ко ин те ре со ва ње,
одлучили смо да сада прикажемо нове фотографије и испричамо нове приче, с циљем буђења свести о томе какво је Панчево некад било.
Ово је сигурно и пројекат којим се малчице подиже локалпатриотизам – рекла је
Живана Крејић из удружења
„Посети Панчево”.

Ненад Живковић је захвалио
суграђанима који су се одазвали и уступили им фотографије
из приватних збирки, пошто
концепт тог догађаја и јесте
приказивање досад невиђеног и
ширем грађанству углавном
непознатог материјала. Он је
позвао Панчевце да им накратко уступе материјал који се односи на теме о којима ће говорити, како би сви заједно учествовали у прављењу једног позитивнијег и лепшег односа
према нашем граду. Сам посао
припремања предавања с филмском и фото-презентацијом
Живковић је описао као веома
захтеван, пошто он и Живана
Крејић, као организатори догађаја, неуморно трагају за што
ексклузивнијим материјалом,
који потом обликују у заокружене приче.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ЛЕГЕНДАРНОГ МУЗИЧАРА

Јанг о себи и сну једног хипика
Аутобиографија Нила Јанга
„Тешко извојеван мир: сан
једног хипика”, у којој тај јединствени уметник сумира
сопствене успоне и падове,
представљена је у четвртак,
31. марта, у дворани „Аполо”
Дома омладине. С књижевником Вулетом Журићем том
приликом су о Нилу Јангу и
самој аутобиографији разговарали Момчило Рајин, историчар уметности, Александар
Шурбатовић, уредник издања,
и Иван Умељић, филозоф.
Уследио је концерт кантри-рок бенда „The LVC’s”.
Књигу је на српски превео
Игор Цвијановић, а објавила
ју је издавачка кућа „Дерета”.
Како је објаснио Шурбатовић,
„Тешко извојеван мир” је четврта рок биографија коју је
„Дерета” објавила и то је тренутно њено најпродаваније
издање.
– Мене то више не чуди. Наиме, када смо пре четири године објавили биографију Тома Вејтса, мислили смо да ћемо једва вратити уложени новац. Међутим, та књига се и

дан-данас одлично продаје.
Претпостављам да је људима
стало до квалитетних аутора и
добрих књига – рекао је Александар Шурбатовић.
Иван Умељић је представљен као искрени поштовалац
лика и дела Нила Јанга. Он је
приметио да су Јангови фанови најчешће људи који су били
тинејџери у време када је он
снимао своје најбоље албуме,
посебно средином седамдесетих, док „другу грану” његових
обожавалаца чине „гранџ” генерације, из деведесетих го-

дина, које су одрастале уз
„Нирвану” и друге бендове
што су чинили омаж музици
Нила Јанга.
Момчило Рајин се осврнуо
на шездесете, када је све кренуло. Он је говорио о „експлозији” у којој су, поред Нила Јанга,
учествовали и „Битлси”, и
„Стонси”, и Џими Хендрикс, и
Џенис Џоплин и многи други, а
они су бујицу младих натерали
да се и сами лате гитара.
– То је био један од најузбудљивијих периода у 20. веку,
бар што се популарне културе

тиче. Свет је био млад, поставили су га млади људи који су
говорили у своје име. Из таквог света је изникао Нил Јанг,
који је пленио својим беспрекорним рок ставом, а с друге
стране, снагом, талентом и
умећем да саопшти нека од
најтананијих осећања младих
из те генерације – објаснио је
Рајин.
Вече је употпунио наступ
састава „The LVC’s”, који је извео више нумера Нила Јанга
из различитих фаза његове каријере, као и неколико ствари
са свог редовног репертоара.
– Свако ко се из правих разлога бави музиком, треба да
буде фан Нила Јанга. Ако вам
он и Боб Дилан нису у самом
врху интересовања, неопходно
је да преиспитате своје ставове према музици, јер је Јанг један од највећих живих сонг-рајтера и све што је урадио,
сведочи о једној невероватној
слободи духа и фантастичној
употреби талента – објаснио је
Александар Жикић, рок новинар и фронтмен групе „The
LVC’s”.

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ УРБАНЕ КУЛТУРЕ
није све тако савршено.
Тамна страна идиличног
света привилегованих и
жудња аутсајдера да му
припада – напета је комбинација која вас води до шокантног врхунца.

Два читаоца који до среде, 13. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „По
чему се свет привилегованих највише разликује од света
аутсајдера?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Украдена срећа” Миранде Беверли Витмор. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Рок побуна у Војводини
У издању Завода за културу
Војводине недавно је објављена књига Владимира Недељковића „Акција – побуна: прилог
историји урбане културе Војводине од краја педесетих до
осамдесетих година 20. века”.
Аутор полази од шире слике,
побуне младих и студената
1968. године и промена које je
извојевалa тзв. беби-бум генерацијa, те од појаве рокенрола
најпре у Америци, а потом у
Европи, односно Југославији и
Војводини. Њега првенствено
занимају неоавангарда, тј. концептуална и рок култура целе

Војводине и утицаји које је Запад имао на њу. Недељковић
пише о првим рок певачима у
Југославији (од 1957. до 1961),
а један од њих је и наш суграђанин Саша Попаз, о првом
музичком часопису (реч је о
„Ритму”, који је уређивао Мика Антић), затим о појави мноштва бендова у Војводини (од
панчевачких су ту „Феникси”,
„Медењаци”, „Хаски” и „Кингси”), јаком неоавангардном
таласу у нашој покрајини, настајању југословенског рока,
као и о новом таласу и панку у
Војводини.

Књига обилује занимљивим
подацима (нпр. како су Милета Калишког, члана „Кингса”,
двапут приводили у МУП
ради шишања или да је прва
радио-емисија која је емитовала рок у Југославији – „Састанак у девет и пет” – стартовала априла 1961. године) и доноси велики број фотографија.

Стране припремила

Драгана
Младеновић

13

КУЛТУРА

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВА КЊИГА ЛАЗАРА РИСТОВСКОГ

„ЈЕДНОСТАВНЕ ПРИЧЕ”,
ИСПРИЧАНЕ КАО НЕКАД
Жанровска
разноликост и
оригинални поглед
на малог, обичног
човека
Читање као предуслов
да се постане глумац
и писац
Наслов је „Једноставне приче”, а у главној улози је Лазар
Ристовски... Међутим, не ради се о новом филму прослављеног глумца и редитеља,
као што сте вероватно помислили. У питању је његова
збирка прича, коју је Панчевцима представио у уторак, 5.
априла, у Градској библиотеци. Иако најчешће на своје
књижевне вечери иде сам,
овог пута је о књизи, поред аутора, говорио и књижевни
критичар Васа Павковић.
Тринаест прича, колико их
има у овој збирци, писане су
разноликим жанровима, што
је тешко и за професионалне
писце, сматра Васа Павковић.
– Жанрови ових прича се веома разликују, али у свима њима се осећа рука Лазара Ристовског, као и нека врста одговорности према читаоцу. Срешћете ту мелодраму, портрет
једног убице, човека у трагичној животној ситуацији са елементима крими приче... Нећете наћи ни једну једину у којој

Склоност ка писању Ристовски има још од школских дана
има непотребних делова, лажне
сентименталности, али ћете наћи мноштво прича које су писане из позиције реалистичког
писца, пажљивог посматрача
света, човека који има веома
богата искуства у разним областима... Он посматра „малог,
обичног” човека. Отворених
очију посматра свет, људе, њихово понашање, атмосферу, сукобе... Ристовски познаје различите социјалне слојеве, различите генерације и њихов језик –
објашњава Павковић.
„Приче су испричане на једноставан начин, како су се некада писале и причале, кад

још није било телевизије и интернета. Када се приповедачу
веровало и када се он слушао
са пажњом и пуним поверењем да је оно што прича све
жива истина”, написао је Ристовски на полеђини своје
књиге.
Склоност ка писању глумац
има још од школских дана.
– Од детињства сам имао потребу да нешто бележим на неким маргинама, по књигама и
свескама... Много тога је с временом изгубљено. Једног тренутка сам почео да чувам то
што сам бележио, али до пре
десетак година нисам имао

времена да се на то осврнем
критички. Литературу сам увек
доживљавао врло интензивно
као читалац, поистовећивао се
с ликовима... Можда је то и
условило да касније постанем
глумац – открива Ристовски.
„Једноставне приче” су први
пут објављене у августу прошле године, а ово је шесто издање. Лазар Ристовски је досад написао и два кратка романа – „Бело одело” и „Како
сам добио Оскара”, а нову
збирку прича, од којих ће неке
бити и аутобиографске, можемо очекивати овог лета.
М. Манић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Рачун”
Јонаса Карлсона
Издавачка кућа „Лагуна”
објавила је необичну књигу
„Рачун” шведског аутора
Јонаса Карлсона, коју је са
шведског превео Никола
Перишић.
Посао с непуним радним
временом у видео-клубу, повремено друштво неколицине пријатеља и неамбициозна дневна рутина која се у
највећем броју случајева завршава пицом и гледањем
филма у једнособном стану
у Стокхолму. Тако изгледа
живот нашег јунака све док
му не стигне мистериозни
рачун. Према том рачуну,
који му шаље државни орган
задужен да прати колико
среће људи доживе у животу, од њега се захтева да плати астрономски износ од 5,7
милиона круна. То је цена
свега што је доживео у животу, као и за сву срећу коју је
икада упознао. Али како су
овом човеку, скромном
филмском залуђенику коме
треба тако мало да буде задовољан, а притом нема велике снове нити очекивања,
могли да зарачунају овако
много? Да ли је у питању
превара? Док покушава да
открије зашто је добио милионски рачун, упознаће де-

војку из фирме за наплату
дугова...
Минималистичан, надреалан и веома оригиналан, „Рачун” је драгуљ савремене књижевности који
доводи у питање оно што
називамо срећом, као и начин на који је меримо. Ова
књига, испуњена заводљивим хумором и оштрим запажањима о лудостима нашег доба, уједно је и дирљива љубавна прича која
ће променити начин на који посматрамо свој живот.
У роману ће читаоци наићи и на неочекивану занимљивост. Наиме, омиљена
сцена јунака романа „Рачун” је из филма „Мост” с
Батом Живојиновићем, захваљујући којој ће пронаћи
љубав.

Два читаоца који до среде, 13. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која је цена ваше среће?”, наградићемо по једним примерком књиге „Рачун” Јонаса Карлсона.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ЗАНИМЉИВИ РАДОВИ ДРАГАНА ВОЈВОДИЋА

Крај мултиплициран до бесконачности
Изложба под називом „Сликарство краја” Драгана Војводића, која је у Галерији савремене уметности отворена у понедељак, 4. априла, једна је од
оних које никако не треба пропустити (у Панчеву је до 14.
априла). Она доноси два изузетна циклуса радова уметника
који се једнако успешно бави
перформансом, арт-акцијом,
инсталацијом, видео-радом,
фотографијом, сликарством...
Војводић је изузетно плодотворан стваралац, који је излагао
по свету, а посебно интензивно
у скандинавским земљама, Србији и Босни и Херцеговини. У
Панчеву се представио новим
лицем новосадске изложбе „No
Hope, No Fear” из 2013. године.
– Урадио сам серијал цртежа фломастером на платну,
који су постојеће слике ставили у нови контекст. Намерно
сам спојио два циклуса, који
само наизглед немају додирних тачака. Радови у првом
циклусу су компјутерски модификовани и ја их посматрам као неку врсту шаблона,
а и ови нови цртежи флома-

сивност не манифестује наносима боје, већ у начину на који се мотиви групишу, преклапају и међусобно поништавају
у једном ограниченом простору слике. Уношење новог циклуса (фломастером) разбило
је осећај претрпаности и засићености утисцима, који је и
сам аутор уочио приликом излагања слика „No Hope, No
Fear”.
Занимљиво је и то што се
аутор вратио сликарству након што је више година био
заокупљен другим формама
уметничког изражавања. Он је
дипломирао на новосадској
Академији уметности, а ка
мултимедији се окренуо током резиденцијалних програма по Скандинавији.
стером су такође шаблони. Састављени су од текста који се
мултиплицира до бесконачности, до границе засићења, а
сви текстови се односе на крај
– објаснио је Војводић.
Његове слике (акрил на
платну) креиране су у духу
Полоковог all over сликарства,
с тим што се њихова експре-

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Живков у Скопљу
Наш суграђанин, историчар
уметности Станислав Живков
један је од добитника признања Археолошког музеја Македоније у Скопљу, које му је додељено 31. марта приликом
свечаног отварања спомен-библиотеке „Кирил Трајковски”. Реч је о библиотеци са
преко 3.500 штампаних књига
и више од 50.000 дигиталних
докумената:
електронских
књига и часописа, фотографија, планова и карата, а носи име
по познатом македонском археологу Кирилу Трајковском
(1951–2012). Будући да је сара-

ђивао и био пријатељ с покојним Трајковским, Живков је
библиотеци поклонио свој комплетан дигитални фонд, као и
један број штампаних књига.
Сутрадан, 1. априла, на позив македонске министарке
културе др Елизабете Димитрове, Живков је на Филозофском факултету у Скопљу одржао предавање студентима о
својим истраживањима и реконструкцијама царских маузолеја у Бањској и Св. Арханђела код Призрена, а договорено је и одржавање даљих
предавања на јесен.

ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

О Шекспиру и Сервантесу
У оквиру обележавања четири
века од смрти Вилијема Шекспира (1564–1616) и Мигела де
Сервантеса (1547–1616), у Градској библиотеци Панчева приређене су изложбе које осветљавају њихове ликове и дела. Ауторка обеју поставки је Љиљана
Дракшан.

Када је реч о Шекспиру, на
изложби се могу видети његова сабрана дела, избор из сонета, као и драме на енглеском језику. Посебну целину
представљају илустрације из
балета „Ромео и Јулија”, опера

„Отело” и „Магбет”, фотографија Љубе Тадића у позоришној представи „Краљ Лир”...
Љиљана Дракшан је као посебну целину издвојила две
публикације из Завичајног
фонда Библиотеке: „Укроћена
горопад” и „Краљ Лир”, настале у 19. веку, у издању књижаре браће Јовановић.
Поставка посвећена Сервантесу подразумева његова
позната прозна дела, као и публикације на шпанском језику
овог аутора, које су поклон
Института Сервантес из Београда. Поставка је документована фотографијом из балета
„Дон Кихот” (београдска
представа) у којем су наступали Ашхен Атаљанц и Константин Костјуков. Ауторка изложбе подсећа да се датум смрти
Мигела де Сервантеса, 23.
април, обележава као Светски
дан књиге.

МОЈ

избор МОЈ
Ослободити
креативност

Габријела Динић,
магистар уметности –
клавирски педагог
КЊИГА „Пут уметника” Џулије Камерун је, како пише у
поднаслову, духовни пут
ослобађања креативности. То
је светски бестселер, практични приручник за сваки
дан. У 21. веку, када је слободно време луксуз, ова књига пружа могућност да се у
вртлогу обавеза застане, предахне, „ухвати” макар неколико реченица и упије дашак
енергије која може да покрене, освежи и отвори нове мисаоне путеве у трагању човека за сопственом суштином.
МУЗИКА: „Месечина” Клода Дебисија је познат импресионистички комад, који
је толико пута свиран, а и
даље је загонетан и инспиративан! Спој чудесних преливања хармонија и дескриптивних елемената, чије тумачење сугерише и сам наслов композиције, пружа неизмерне могућности звучног
истраживања и проналажења варијетета тонских боја
које „сликају” расположење
и енергију тренутка сваким
извођењем другачије обликованих детаља. Кроз својеврсни разговор са самом собом свирањем тог комада
допирем до дубљих слојева
свести, али и подсвести, и
чистим се, филтрирам, појашњавам, освешћујем своју
чулност. Менталне и духовне вежбе су потреба, нужност, неопходна храна чо-

веку који жели да осећа и
присвести своје постојање.
ФИЛМ „What Dreams May
Come”, код нас преведен „Док
будан сањам”, из 1998. године, јесте америчка драма заснована на истоименој новели Ричарда Метисона из
1978. године. То је заправо
фантастична прича о љубави
и моћи људске имагинације.
Снажна емотивна веза између
Криса Нилсена, кога тумачи
Робин Вилијамс, и Ани Колинс (Анабела Шјора) приказана је дирљивом причом у
којој љубав побеђује зло, постиже готово немогуће, превазилази смрт, избавља из пакла... Невероватни сценски
ефекти значајно доприносе
снази доживљаја. Филм продире у најтананије сфере људских емоција блиских сваком
човеку. Иако натопљена болом и патњом, прича има позитиван расплет. Светлост
љубави, енергија свемира реинкарнирана у новим младим бићима која се проналазе
у осећају блискости, гледаоцу
пружа утеху и сазнање да се
живот наставља...

14

ЈУЖНИ БАНАТ

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРА: КОВИН

ДРУШТВО, ПОЛИТИКА: АЛИБУНАР

Регионално такмичење
рецитатора

УЛАГАЊЕ У ИНФРАСТРУКТУРУ ЈЕ ЗАЛОГ
Рационализација
трошкова и уштеде
у општинском буџету
Од четири запуштена
комунална предузећа
направљено једно
ефикасно

На 47. регионалној смотри
„Песниче народа мог”, која
ће у петак, 8. априла, бити
одржана у Ковину, наш град
ће представљати 15 рецитатора, по пет из сваке од три
узрасне категорије (млађи
узраст, старији основци, те
средњошколци и одрасли).
Како је рекао Стојан Бошков,
председник Културно-просветне заједнице Панчево, за
градско такмичење, одржано

2. априла у Дому омладине,
пријавило се око 130 учесника. Најуспешнији међу њима
били су Јован Регељац из
ОШ „Братство–јединство”,
Јована Шереметовић из ОШ
„Стевица Јовановић” и Јована Јањић из Гимназије
„Урош Предић”. Он је приметио да се рецитатори највише опредељују за поезију
Мирослава Антића и Десанке Максимовић.
Д. М.

ВОЈВОДИНА: ЗДРАВСТВО

Конкурс за кратки
филм и постер
Панчевачки Завод за јавно
здравље започео је 1. априла
спровођење низа активности
у оквиру пројекта „Зависност
на ignore!”, чији је циљ превенција болести зависности
и промоција здравих стилова
живота, посебно међу младима. Пројекат се реализује
под покровитељством Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину и траје до
новембра. Једна од активности које он обухвата јесте и
наградни конкурс за кратки
филм и постер на тему превенције болести зависности

или нарезани на це-де поштом на: Завод за јавно здравље Панчево, Пастерова 2,
26000 Панчево, с назнаком:
за наградни конкурс „Зависност на ignore!”.
Сви радови који испуњавају услове конкурса биће постављени на „Фејсбук” страницу „Зависност на ignore!”.
Материјал који садржи експлицитне сцене насиља или
увредљиве поруке биће дисквалификован. У категорији
кратког филма бира се најбољи филм по мишљењу
стручног жирија и најбољи

Алибунар је општина смештена између Панчева и Вршца,
са седиштем у истоименом
насељеном месту (иако не
спада у највеће од укупно десет месних заједница, попут
Банатског Карловца и Владимировца).
Алибунар се убраја у ред неразвијених средина, а становништво егзистира претежно захваљујући пољопривреди и понеком средњем и малом предузећу. Међу двадесет две хиљаде
становника, с већином коју чине Срби, складно живи и око
двадесет седам одсто Румуна и
нешто преко пет одсто Словака.
Овом општином је у претходном сазиву владала Демократска странка, која је и на
последњим изборима освојила
апсолутну већину. Недуго затим, након што су неки одборници променили страначке
дресове, направљена је коалиција између поменуте политичке организације и СНС-а,
да би пре десет месеци власт
образовали напредњаци, с једанаесторо одборника од
укупно двадесет троје, и социјалисти с петоро, а у опозицији су остали ДС и ЛСВ.
Тада је на место председника општине дошао Предраг
Белић, члан Вучићеве партије,

који каже да је затекао лошу
ситуацију изазвану, пре свега,
јавашлуком претходних владајућих гарнитура.
– Још док сам пре неких годину дана био председник локалне скупштине, схватао сам
да је нужно да направимо неке
корените промене. Полако смо
задобијали поверење одборника, а прошлогодишњи резултати избора за савете месних заједница, када смо освојили око
78 одсто гласова, дали су нам
пун легитимитет. Из тог разлога смо 11. јуна 2015, уз помоћ
социјалиста, формирали већину. Од тог тренутка засукали
смо рукаве, вредно радили и
направили много позитивних
помака. Усудио бих се да ка-

Председник општине Предраг Белић

Парк у центру Алибунара
жем да је за девет месеци урађено више него за претходних
девет година – нагласио је први
човек алибунарске општине.
Он је као главни циљ истакао стварање климе за довођење инвеститора и отварање
нових радних места, али и то
да је у међувремену урађено
много на рационализацији
Општинске управе и уштедама у буџету.
– Најпоноснији сам што смо
прошле године уштедели око
шездесет два милиона динара,
што је неких десет одсто од
укупног износа у општинској
каси, а да су притом сви корисници добили програмом предвиђена средства. Прекинули
смо разбацивање новца на репрезентацију, нетранспарентне
јавне набавке, а скраћивали
смо и своје плате и додатке. Такође, Алибунар је можда једина
општина у Србији која је успела да четири запуштена, неефикасна, лоше организована и
економски неисплатива јавна
комунална предузећа интегрише у само једно – ЈКП „Универзал”. На овај начин створили
смо здраво ткиво, које ефикасно обавља све послове из домена комуналних услуга на нашој територији. Важно је рећи
и да смо га опскрбили неопходном новом механизацијом, попут багера, улта, грејдера... –
навео је Белић.
Председник Општине Алибунар је додао и да је у сарадњи с „Водама Војводине” урађено 46 километара каналске
мреже, да је након дванаест
година завршена капела у
Алибунару, реконструисан је
пут Јаношик–Иланџа, а у овим
насељима урађена су и два бу-

нара, чиме ће бити унапређено водоснабдевање.
– Изградили смо и четири и
по километра атарских путева, поставили семафор у Владимировцу и набавили радар
за саобраћајну контролу. Купљено је санитетско возило за
дијализу, реконструисана су и
изграђена четири нова дечја
игралишта, а широм организацијом грађана сређено је неколико општинских институција и установа, међу којима
су зграде месних заједница,
домова културе, домова здравља и школе. Тако се новим
рухом данас могу похвалити
домови културе у Алибунару и
Николинцима, као и објекти
месних заједница у Банатском
Карловцу и Владимировцу.
Уређивали смо и тргове, паркове, спортске терене... – набрајао је председник ове јужнобанатске општине.
Посебан акценат је стављен
на улагање у образовне установе. Тако је у Предшколској установи „Полетарац”, као и у
основним и средњим школама
инсталиран потпуно нов грејни
систем, у који је инвестирано
четири милиона динара. Средњошколци и наставници у економско-трговинској школи у
Алибунару добили су тоалете по
европским стандардима. Поред
тога, у ОШ „Душан Јерковић” у
Банатском Карловцу при крају
је изградња спортске хале, а четири нове учионице су комплетно опремљене за рад.
Без обзира на све што је урађено, према речима првог човека Општине Алибунар, у
2016. годину се ушло без икаквих дугова.
Ј. Филиповић

СПОРТ: ПАДИНА

(алкохол, дуван, дрога, коцкање и интернет), намењен
ученицима шестих, седмих и
осмих разреда основних и
свим ученицима средњих
школа на територији Војводине.
Конкурс траје до 1. јуна.
Аутор кратког филма трајања
до три минута или постера
формата А2 може бити појединац или група: на изради
постера могу учествовати до
два ђака, а кратак филм могу
припремити до четири ђака.
Сви они могу имати подршку
наставника. Уз рад је потребно послати и попуњену пријаву за конкурс (име и презиме,
школа и разред, место, назив
рада). Исти аутор може учествовати у обе конкуренције
(кратак филм и постер). Радови се шаљу на имејл адресу:
pro mo ci jazjzpa@g mail.com

филм по мишљењу „Фејсбук”
пратилаца, а у категорији
постера збрајају се гласови
жирија и они с „Фејсбука”.
Најбољи постер ће бити
штампан и дистрибуиран
школама у Војводини. Биће
награђена и школа из које
пристигне највећи број радова. Првопласираним, другопласираним и трећепласираним ауторима ће награде
(таблети или карте за фестивал „Exit”) бити уручене на
завршној
манифестацији
конкурса, која ће се одржати
24. јуна у Панчеву.
Више информација о пројекту и детаљна правила наградног конкурса могу се
пронаћи на сајту Завода за
јавно здравље Панчево или
на „Фејсбук” страници „Зависност на ignore!”.
Д. К.

Марков: порази пеку, али биће боље!
Пред својим навијачима, прошлог викенда, у мечу против
„Баната” из Зрењанина у борби за опстанак у Српској лиги
„Војводина”, фудбалери Долине доживели су минималан
пораз, после којег су приковани за дно табеле.
У првих сат времена утакмице домаћи фудбалери имали су иницијативу и прилику
за тријумф, али један детаљ
одлучио је победника, и то
онај када је гостујући играч
Радаковић у 60. минуту, из
слободног ударца, постигао једини гол на утакмици и донео
велику радост Зрењанинцима.
У протекла четири кола Падинци су освојили само два бода и сада су дошли у ситуацију
да ће бити један од кандидата
за испадање, што нико није
очекивао пре почетка сезоне.

Потпредседник клуба Милорад Марков после пораза од
Зрењанинаца и разговора с
тренером Драшковићем и
играчима рекао је:
– На састанку који смо одржали, донели смо закључак да

није страшно изгубити, али да
порази пеку и да однос према
игри мора да се поправи у наредним мечевима. Сигуран
сам да ће играчи извући поуке
из ових мечева, али после разговора.
„Долина” је играла веома
добро до примљеног поготка.
Финиш утакмице је протекао
у знаку гостију.
– Честитам фудбалерима
„Баната” на заслуженој победи. Више су желели тријумф,
били су борбенији током целе
утакмице. Односом према
игри показали су како се бори
за боје свог тима. Желео бих
да нагласим да не смемо олако да „трошимо” име нашег
клуба. „Долина” је препознатљив бренд у овом региону и
има традицију коју су стварале многе генерације клуба –

додао је Марков.
Иако до краја шампионата
има још много да се игра, „Долина” је против „Баната” пропустила прву прилику да мало
побегне из опасне зоне.
– Реално, нисмо очекивали
овај пораз. Свакако није свеједно када се изгуби од директног ривала, и то на свом
терену, али шта је – ту је. Идемо даље, нема предаје. Борићемо се до последњег кола, а
ја искрено верујем у овај тим,
па се надам да ће и резултати
бити бољи – закључио је потпредседник фудбалског клуба
из Падине Милорад Марков.
Идућег викенда фудбалери
„Долине” биће на новом, тешком искушењу. Путују у Старе Бановце, где ће одмерити
снагу с домаћим „Дунавом”.
Б. С.
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НАЈПОЗНАТИЈИ МОТОЦИКЛ ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

БОЈА ОТЕЖАВА „МЕРЦЕДЕС”

Вишенаменски
троточкаш
Створен за све
терене и услове
Први светски рат је завршен,
Немачка је капитулирала, а
према Версајском уговору, та
држава није имала право да
развија тенкове и оклопна возила. Војска је могла имати до
сто хиљада припадника, а када
се у обзир узму све чињенице,
требало је развити превозна
средства за њене припаднике.
Под овим околностима држава је акценат ставила на производњу аутомобила, теретних
возила, али и мотоцикала, који нису коришћени у војне
сврхе, а веома лако су могли
да се употребе ако затреба. И
затребало је...
Погон на две осовине
Вероватно најнапреднији произвођач мотоцикала у Европи
тог времена био је „Бе-Ем-Ве”.
Та фабрика је развила до савршенства мануфактуру двоточкаша и могла је да направи буквално све. Други светски рат
је почео, а пред инжењере у
Баварској стигао је захтев Вермахта за развој и производњу
машине која треба да има приколицу. За ту намену фабрика
је одлучила да као основу узме
модел Р71 и преради га за потребе војске.

Агрегат којим је мотор био
опремљен је двоцилиндрични
четворотактни бензинац, радне
запремине 745 кубних центиметара, снаге 26 „коња”.
Снага се пре но сила пу тем
два вратила, на задњи точак
мотоцикла, али и на точак
приколице, а мењач је имао
два режима рада (преносни
односи за друм и теренску
вожњу). У друмском, „нормалном” моду мотор је имао
четири брзине и рикверц, а
када бисте пребацили трансмисију за офроуд вожњу, на
располагању су вам била три
сте пе на пре но са. Ин те ре сантна је чињеница да се ово
возило прилично лако крета-

ло у свим условима (песак,
снег, блато...).
Ове карактеристике су модел
Р75 сврстале у групу возила која
су била веома цењена, јер су теренска способност и компактност омогућавале пробој кроз
неприступачне пределе где друга возила нису могла да прођу.
Поред превоза, Р75 је могао
да послужи и у борби, а приколица тог мотоцикла је најчешће била наоружана митраљезом М43. Без возача, наоружања и додатних резервоара мотор је био веома тежак
– његова маса је износила 320
килограма. Двоцилиндричном агрегату од свега 26 коњских снага на поменуту тежину требало је времена да достигне жељену брзину, али када би то постигао, овај „БеЕм-Ве” је био незаустављив.
Америчке и руске копије
Немачке јединице су користиле и посебне верзије мотоцикла током операција у северној Африци, а „Бе-Ем-Ве”
се у тим условима експлоатације показао као добро решење.
Мотор се није прегревао и није имао проблема с преносом,
што није био случај код других машина. Такође, још једна модификована серија мотоцикала коришћена је и у
Сибиру.

У периоду од 1941. до 1945.
године направљено је близу
осамнаест хиљада ових мотоцикала, који су одиграли веома битну улогу на бојном пољу.
О томе колико су инжењерска
решења на овом „Бе-Ем-Веу”
јединствена, говори чињеница
да су други произвођачи ископирали Немце. Амерички
„Харли Дејвидсон” је конструисао мотор и пренос на основу
модела Р75, а мотоцикл КМ72
који су правили Совјети копија
је немачког, настала на основу
оригинала који су Руси запленили на фронту.
При крају Другог светског
рата Немци су успели да
склоне на сигурно алате и машине из фабрике надомак
Минхена, али је сам објекат
потпуно уништен у савезничким бомбардовањима. Као и
на почетку приче, и овај рат
се завршио, а овог пута је била забрањена и производња
мотоцикала. Већина најбољих
инжењера овог произвођача
отишла је у Сједињене Државе и Совјетски Савез, како би
радили на развоју млазних
мотора. Британци су као део
ратне одштете узели права на
производњу Р75, али је њихов
С7 ипак доживео фијаско, јер
нису успели да направе мотор
ни приближан моделу Р75.

Седамдесет одсто компонената експерименталног аутомобила који је произвео
„Форд” 1941. године направљено је од конопље. Тај материјал се показао чак десет
пута отпорнијим на ударце
него стандардни челик, а и
мотор је покретан конопљиним дериватом. У то време
закон у САД није дозвољавао
употребу таквих материјала
и горива у ауто-индустрији,
тако да овај концепт никад
није заживео. Право питање
је: сада када смо сви еколошки освешћени, зашто се не
производи данас?
Компанија „Астон Мартин”
је наградила глумца Данијела Крејга, садашњег Џејмса
Бонда, јединственим поклоном. Популарни Британац је
добио доживотну дозволу тог
произвођача да, кад год то
пожели, посети фабрику и
посуди један од аутомобила.

Механичари тркачког тима
„Мерцедес” су 1935. године
морали да скину белу боју с
тркачког аутомобила како
би му смањили тежину. Када је посао био готов, аутомобил није имао никакву
заштиту, а видела се само
сребрна боја лима. Тако је и
настао назив тог аутомобила „сребрна стрела”.
До ка за но је да вра та од
ау то мо би ла не мо гу да вас
за шти те од мет ка – та кве
сце не че сто ви ђа мо у ста ри јим ак ци о ним фил мо ви ма. Ме ђу тим, у филм ским оства ре њи ма ко ја су
сни ма на од 2006. па на да ље то ни је гре шка. Од те
го ди не вра та у свим по ли циј ским возилима у Америци имају унутрашњост пресвучену кевларом, истим
материјалом који се користи за из ра ду пан цир них
пр слу ка.

- - - - - БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - - - -

ДВЕ СЕКУНДЕ МНОГО ЗНАЧЕ
Лоша видљивост, снег или
лед на путу су услови који
захтевају додатну опрезност
за воланом. Вероватно према убеђењу великог броја
возача, зима и јесен су периоди у току године када се
дешава већи број саобраћајних несрећа. Међутим, статистички гледано, у Србији
се већи број удеса догоди
при лепом и сунчаном времену.
С доласком пролећа на
друмовима се појављују други учесници у саобраћају, на
које током зиме заборављамо: трактори и мотоцикли.
На возаче двоточкаша посебно би требало обратити
пажњу у граду, јер су у саобраћајним гужвама склони
пролазу између возила, па

возилом је законом забрањена, па ипак сведоци смо
да маса возача ипак пише
СМС поруке и телефонира.
Упра во те ле фон нај ви ше
одвраћа пажњу. Скретање
погледа на екран мобилног
уређаја траје у просеку две
секунде, а за то кратко време си ту а ци ја на пу ту се
може драстично променити ако узмемо у обзир да
возач седи током управљања возилом и нема свест о
брзини кретања. За поменуте две секунде на аутопуту аутомобил може да
пређе и 60 метара. У градским условима за овај кратак период се из споредне
улице може појавити други аутомобил или пешак
истрчати на коловоз.

зато треба чешће користити
ретровизоре. Када говоримо
о пољопривредним машинама, оне представљају опасност током ноћи. Трактори
и прикључна возила немају
увек одговарајућу светлосну
сигнализацију, па нису лако
уочљиви. Када овим чињеницама придодамо умор
код возача и недовољну концентрацију за воланом, јасно је зашто се током пролећа и лета статистички подаци погоршавају.
Упо тре ба мо бил ног те лефона током управљања

Поруке или позиви у већини случајева су тривијални, а могу изазвати велике
последице по живот људи.
Баш због тога апелујемо на
возаче да не употребљавају
своје уређаје током вожње и
да буду концентрисанији, те
тако стигну на одредиште
безбедно.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву, 2003. годиште,1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
АУТО-КОД кључеви,
израда кључева, кључ
сервис. Светог Саве 14.
065/282-88-28.
(215749)
ЈУГО, 250 евра.
060/034-66-77.
(217319)
ДЕЛОВИ суза, југо,
кец, мотори, петостепени мењачи, алу-фелне. 064/856-60-65.
(217365)
ФИЈАТ пунто, 1.2, 8 В,
2003, сва опрема, приватан увоз на име купца, 1.850 евра.
063/289-350. (217338)
ПРОДАЈЕМ мотор АПН
4, моторну тестеру за
сечу дрва. 063/811-1873. (217380)
ЈУГО корал ин, 1.1,
2006, атестиран плин,
гражиран, одличан.
064/142-55-93.
(217365)
ОПЕЛ кадет 1986. годиште, нов гас, регистрован, солидан, 450
евра. 061/626-06-62.
(217411)
KIA PRO CED фреш,
1.4, бензин, 109 кс,
2009. годиште, прешла
75.000 км.
065/242-51-82.
(217462)
ОПЕЛ астра караван
1.6, бензин, 1997, власник, 1.750 евра.
062/121-01-48.
(217486)
ОПЕЛ зафира 2001, у
добром стању, први
власник, седам седишта, дизел. 063/82329-61. (217557)
КСАРА караван 1.9 Д,
2002, власник, одлична
регистрација, повољно.
061/246-40-42,
013/263-82-64.
(217587)
КАВАСАКИ ЕР 5, 2001,
регистрован, иде на А
1, 1.450 евра. 064/17122-13. (217560)
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц
5, караван. 064/01964-00. (217535)

ПРОДАЈЕМ југо 55,
плин, 2004, повољно.
063/262-929. (217523)
СЕАТ АЛТЕА ХЛ, 2008,
ТДИ stylance, 117.000
км, купљен нов у Србији, једина власница, изузетна опрема. 345534, 064/246-05-71. (и)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, пунимо
гасом, дигиталном машином, са заменом
уља и УВ бојом, 2.500
динара. „Фриготехник”
, 361-361, 064/122-6805. (217605)
РЕНО клио 1.2 у екстра
стању, 2003. годиште, у
регистрацији. 064/00525-20. (217635)
ФИЈАТ стило 1.9, 2005,
металик сив, троја врата, регистрован, у одличном стању, цена
2.900, фиксно.
063/329-075. (217617)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.5 ДЦИ, 2006. годиште, одличан. 064/13747-89. (217620)
ПУНТО 1.2, 16 В, 2002.
годиште, власник, одличан. 069/504-55-93.
(217607)
ПРОДАЈЕМ тојоту королу ХЛ 1.8 Д, регистрован, 850 евра.
064/027-47-11.
(217694)
НА ПРОДАЈУ пежо
106, 2001. годиште,
114.000 км, власник.
064/866-24-57.
(217700)
ПАСАТ Б 6 караван,
црне боје, 1.9 ДТИ,
2008, власник.
065/345-34-52.
(217689)
ПРОДАЈА/ЗАМЕНА сеат ароса, 2001, регистрован, гаражиран,
без улагања, вреди погледати, 1.650 евра.
060/599-40-00.
(217708)
ТОМОС аутоматик,
1983. регистрован, 130
евра. 064/171-22-13.
(217721)
ТВИНГО 1.2, 2003, атестиран плин, клима,
кожа, панорама кров.
064/130-36-02. (17737)
ЗАСТАВА 101 скала
55, 1996, истекла регистрација, у возном стању. 064/130-36-02.
(217737)

ОГЛАСИ

ШКОДА фабија амбијент, 1.4, 16 В, 2008,
82.000 км, власник.
064/130-36-02.
(217737)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2007, троје врата, атестиран плин пет година, власник, 78.000 км.
064/130-36-02.
(217737)
ЛАНОС 2002, фабричко стање,128.000, 5 В,
плин, 1.900. 065/80911-83. (217745)
КОМБИ путнички, 8 +
1, дизел, фолксваген,
2002, као нов, власник.
063/436-863. (217740)
ПРОДАЈЕМ заставу
101 скала, 55, регистрован до новембра,
280 евра. 064/230-5221. (217766)
ОПЕЛ кадет ЛС, 1.3
бензинац, у екстра стању. 069/745-569.
(217771)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте возила, долазим на позив, исплата одмах, од
100 до 400 евра.
063/782-82-69.
(217328)
НАЈПОВОЉНИЈЕ стална куповина возила
свих врста, хаварисаних и нехаварисаних и
странци од 100 до
1.000 евра. 069/20300-44, 064/552-31-19.
(217328)
КУПУЈЕМ све врсте возила, долазим на позив, најбоље плаћам,
од 100 до 700 евра и
откуп катализатора.
066/409-991,
064/552-31-19.
(217328)
КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра, најбоље плаћам.
065/80-11-83.
(217745)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра.
063/892-08-25.
(217766)

marketing@pancevac-online.rs

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ шпедитер
две тоне, са страницама, нерегистрован.
618-330. (217419)
ДВОРЕДНИ шпартач,
једнобраздни плуг, дрљачу, витрина топла и
хладна од 1.5 м. 633033. (217593)
КУЛТИВАТОР ИМТ
506, са рикверцом,
имам папире. Драган,
064/386-47-52.
(217746)
ПРИКОЛИЦА кикинда
3 тоне, растуривач, прскалица морава, четворедни шпартач. 633256. (217768)
ГАРАЖЕ

ТРАЖИМ гаражу у
центру града, закуп
или продаја. 064/14565-97. (217399)
ИЗДАЈЕМО гаражу, Ж.
Зрењанина 16, зелено
двориште, 2.500 динара месечно. 063/81054-89. (217377)
ПРОДАЈЕМ гаражу,
повољно. 064/157-2284. (217504)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. Цвијићева.
064/238-68-94.
(217697)
АПАРАТИ

ТЕЛЕВИЗОРИ половни,
разних величина, замрзивач горење. 348-975,
066/348-975. (217483)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(217544)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних. „Плус”, Д. Туцовића 28, 353-463.
(217764)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МОТОРНА бензинска
пумпа, три цола.
066/357-870. (217308)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде за степеништа и
терасе, ПВЦ и АЛУ столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
(216199)
ПРОДАЈЕМ индустријске машине за шивење,
ендлерица, оверлок
ибердек, равна.
064/191-64-95.
(216210)
КОКЕ носиље 150
дин/комад. Старчево.
013/631-989, 064/14154-38. (216219)
ПРОДАЈЕМ 40 ЛР друштава. 063/627-425,
013/627-467. (216132)

РАСАД парадајза, краставаца, паприке, продајем, Брестовац.
064/140-50-23,
062/165-70-20,
013/626-285. (216091)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/592-7875. (216793)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на дрва-ражањ. 064/997-7909. (216868)
РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15.
(216609)
ПРОДАЈЕМ соларијум,
судопере, кухињске
елементе, полице, радни сто. 064/176-88-52,
371-274. (217353)

БЕТОНСКИ блокови
32, 37, 47, 67, могућ
превоз. „Луна плус”,
Црепаја. 069/275-7394. (217439
ПРОДАЈЕМ две шиваће
машине, хармоника
врата, дрвене прозоре.
064/169-72-17.
(217392)
ПРОДАЈЕМ орахову
суву даску. 064/13747-89. (217620)

ОСБ плоче за подашчавање кровова, цена
296 дин/квадрат. Превоз на адресу. Тел.
062/437-236. (и)
РАСПРОДАЈА технике,
беле технике, кревета и
душека. 065/204-9588. (217426)
МОТОРНА прскалица
100 л, чивилук са точкићима. 063/879-5140. (217451)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пет ЛР
друштава, балконска
врата ПВЦ, голф 2,
1988. три трокрилна
прозора рустико, повољно. 063/121-85-17.
(2174029
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње, могућност клања и печења. 060/037-11-96,
064/290-50-29.
(217446)
ПРОДАЈЕМ козе са јарићима, патке и петлове. 061/143-35-20.
(217446)
ЕЛЕКТРИЧНА шиваћа
машина кофер, нови
вунени јоргани.
063/897-51-40.
(217451)
ПРОДАЈЕМ половну
циглу за зидање и половну грађу за кров.
064/926-78-49.
(217468)
УГАОНА гарнитура
120, вилагер бензинска
косилица 140, мобилни
ХТЦ 20. 066/804-46-38.
(217470)

ПРОДАЈЕМ двоје половних врата и један
прозор, повољно.
063/734-82-31.
(217480)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спаваћу собу комплет, комплет кухињу, дечја колица, телевизоре, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ
на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме, бицикле, разно. 063/107-7866. (4656)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5
кв, у добром стању.
Тел. 064/986-06-99.
(217481)
КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори са шалонима,
балконска једнокрилна
врата, очувано.
062/121-01-48.
(217486)
РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости
са фарме „Дабић” у
Панчеву, по цени од
200 динара по комаду.
Вршимо упис за 23.
април 2016. 013/377901. (217484)
ТОПЛОТНЕ пумпе свих
снага (70 – 400 м2),
најекономичнији вид
грејања. 062/118-2681. (217557)
НА ПРОДАЈУ црвенобела крава. 013/354719, 064/324-14-30.
(217516)
ПРОДАЈЕМ половну
dрвену грађу, греде.
Звездан, 063/224-435.
(217502)

ПРОДАЈЕМ краљица
пећ, 16 струњача за
фитнес, 1 нова блажујка. 063/162-50-00,
013/232-21-30.
(217540)
ПРОДАЈЕМ повољно
електрични шпорет.
Тел. 401-523, 065/63438-51. (217543)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални обод, 240
литара, врло повољно.
069/251-5757.(217527)
ШПОРЕТ горење, исправан, 2.500 динара,
канди веш-машина,
2009. годиште, исправна, 60 еврa. 063/77967-78. (217508)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња
10.000 динара. 371568, 063/773-45-97.
(217505)
ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, очувано, два
тепиха (2 х 1.5 м).
063/871-77-13.
(217580)
ПРОДАЈЕМ засад леске
стар четири године,
површине 2,6 хектара.
065/278-24-00.
(217625)
ФРИЖИДЕР 150 л –
230 л, веш-машина,
шпорет равна плоча,
комбиновани фрижидер, микроталасна, судопера с радним висећим, трпезаријски сто
са столицама, регал,
двосед, комода, ормани, писаћи сто, шиваћа, теписи. Тел.
063/861-82-66.
(217601)

ВЕШ-МАШИНУ горење
WA 5050, очувану, с
гаранцијом продајемо.
361-361, 064/122-6805. (217605)
ПОВОЉНО: веш-машина индесит, 100
евра, веш-машина ардо 50 евра. 064123-1788, 354-852. (217608
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(217639)
ПРОДАЈЕМ беби креветац, колица, бицикл,
хранилицу. 064/26003-92. (217631)
ПРАСИЋИ меснати,
слама 300 бала, на
продају. Мића,
064/303-28-68.
(217752)

КОКЕ носиље старе
једну годину, продајем.
063/315-381. (217651)
ЦЕВНА скела 120 м,
подупирачи 3,6 м, мешалица за бетон, стубови са стопом, метални, 2,5 м. 064/027-4711. (217694)
ПРОДАЈАМ два мушка
бицикла и цреп кикинда 333, 800 комада.
Тел. 063/325-950.
(217660)
ДРВЕНИ креветац, боја
букве, са фиоком, веома мало коришћен.
065/271-79-71.
(217670)
ПРОЗОР дрвени, ролетна 120 х 150, 2 комада 70 евра, мотокултиватор ломбарди 300,
неисправан, 230 евра.
633-398. (217677)
НА ПРОДАЈУ турска
калдрма, коцка, чистим таване, подруме и
дворишта. 064/503-3135. (217680)
НА ПРОДАЈУ метална
ајнфор капија са светларницима. 062/758832, Саша, Долово.
ПРОДАЈЕМ веш-машину, шпорет, комбиновани фрижидер, откупљујем неисправне.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(217732)
ПРОДАЈЕМ стеону краву и приколицу кикинда, три троне.
066/354-791. (217657)
ПЕЛЕТ, продајем преосталу количину.
063/774-24-84.
(217716)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/592-7875.

ПРОДАЈЕМ три ормана
за одећу. 060/519-3683. (217714)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција,
110 евра, пролећна акција. 062/170-43-10.
(217279)
ПРОДАЈЕМ добру козу
са два јарета. 060/32247-42. (217743)
КУХИЊА, двокрилни
прозор са ролетном,
два тепиха, писаћи сто,
повољно. 064/348-0141. (217749
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ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију, веш-машину, шпорет електрични. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (217734)
ФРИЖИДЕР, машина
за сушење веша, ТВ сони, бицикл, косачица.
061/631-99-26. (4656)
ТРОСЕД, двосед и фотеља, очувано, повољно, симпо, 170 евра.
Тросед се развлачи.
064/473-37-87.
(217770)
БИЦИКЛ, веш-машина,
машина за судове, косачица, фрижидер.
063/198-84-00. (4656)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован очуван намештај и остало
покућство. 066/900-7904. (217354)
КУПУЈЕМО значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(217645)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе славине, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове, телевизоре и
остали метални отпад.
060/521-93-40.
(217596)
КУПУЈЕМ старе сатове,
исправне и неисправне
и све антиквитете.
063/804-57-99.
(217552)
КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(217573)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/322-04-94.
(217690)
КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче,
алуминијум, месинг,
телевизоре, акумулаторе. 064/484-13-76.
(217690)
КУПУЈЕМ алуминијум,
месинг, гвожђе, вешмашине, замрзиваче,
акумулаторе, телевизоре, долазим. 061/20626-24. (217690)
КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, фрижидере, веш-машине, телевизор и остало.
061/321-77-93.
(217690)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи 2,5 –
3.5 кв. Долазим.
062/170-43-10.
(217729)
КУПУЈЕМ полован очуван намештај, слике,
плинске боце, столове,
столице. 066/900-7904. (217729)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре и остали отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(217717)
КУПУЈЕМ металне цистерне од 2.5 до 3 тоне. 064/657-71-25.
(217719)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве на
Дубокој бари. 064/14432-23. (СМС)
ПЛАЦ у Старчеву, Матије Гупца 80 и 8 ари
на изласку из Старчева. Може замена.
065/6546-56-52.
(215064)
У ОМОЉИЦИ и старом
селу-викенд насеље,
продајем земљу.
062/708-070. (216094)
КУЋА са њивом од 31
ар, погодно за воћарство и сточарство, Дебељача. 063/762-11-78.
(216125)
КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево,
70 м2, плац 5,42 ара.
064/651-16-22.
(216623)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. 063/706-5005. (216921)
КУЋА за рушење, 2.3
ара, Првомајска,
18.500 евра. 061/15572-40. (216923)
ХИТНО продајем башту, Баваништански
пут, 17,5 ари, са викендицом и воћњаком,
18.000 евра, после 18
сати. 320-011.
(217140)
ПРОДАЈЕМ кућу 200
м2, са помоћним објектима у Омољици.
013/618-133. (217102)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари
са кућом, Танаска Рајића, повољно.
063/215-844. (217111)
КУЋА у центру, 112 м2
на 3 ара, власник, 1/1.
065/310-02-76.
(217305)
КУЋА 7.5 ари плаца,
1/1, легализована, трофазна струја, 35.000.
065/435-69-93, Милан.
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари земље.
064/176-88-52, 371-274.

КУЋА, 100 м2 + једнособан стан, 3,70 ари,
гаража, 53.000.
064/123-09-66.
(217341)
КУЋА, стара Миса, старија градња, реновирана, укњижена, 58 м2 +
додатне просторије, 4
ара плаца. 063/735-7339. (217343)

КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари плаца, одлична,
27.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217400)

САМОШ, продајем земљу, 96 ари, и кућу са
15 ари плаца. 064/22667-31. (217362)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, завршни радови,
брзо усељива, нова
Миса. 064/221-36-12.
(217368)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули. 063/769-4144. (217396)
ПРОДАЈЕМ башту,
плац, Новосељански
пут, 6.5 ари. 064/16972-17. (217392)

ПРОДАЈЕМ викендицу
60 м2, у Делиблатској
пешчари, поред асфалта. 063/249-682.
(217366)
КУЋА на Кудељарцу,
88 м2, без улагања, или
замена за стан, хитно.
064/902-10-30.
(217373)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан.
069/171-74-91.
(217385)
ВОЈЛОВИЦА, кућа на
продају, 80 м2, плац
6.5 ари. Тел. 013/341435. (217386)
ПРОДАЈЕМ кућу у ширем центру на 5 ари.
063/777-27-08,
013/355-575. (217387)
ПРОДАЈЕМ земљу 29
ари, песак, Војловица –
рит. 063/804-43-37,
013/367-945. (2174039

ПРОДАЈЕМ дворишне
куће и куће, плацеве, и
земљу под хипотеком,
у поступку предаје поседа, у пола цене.
063/878-40-52.
(217381)
ПРОДАЈЕМ 18 ари
плаца са викендицом,
старо српско поље.
063/865-80-06.
(217391)
ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац 4 + 4 ара.
069/213-97-37.
(217410)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОЧЕТАК Стрелишта,
део куће + анекс,
укњижено, замена.
064/952-19-80.
(2317417)
ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу, 60 м2, 12 ари
плаца. 011/247-65-16,
065/407-48-24.
(217420)
ПРОДАЈЕМ или мењам
спратну кућу са издатим локалом за добар
стан или приземну кућу са двориштем, уз
доплату. 064/163-0459. (217428)
КУЋА, насеље Мали
рај, Београд, 90 м2, 10
ари, два стана, помоћни објекти, продајем/мењам. 064/95551-85. (217431)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(217438)
КУЋА на Баваништанском путу, 83 м2, помоћни објекат 54 м2,
договор. 065/561-0150. (217465)
ДОЛОВО, сређена
18.000; Старчево, кућа
две стамбене јединице,
35.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (217589)

У ЈАБУЦИ продајем ланац земље, одлична
њива. Пера, 063/70374-41, 013/235-80-56.
(217438)
ПРОДАЈЕМ викендицу
са 5 ари плаца, Пелистерска 20-и. 064/92678-49. (217468)
7. ЈУЛИ, лепа кућа 129
м2, 3 ара, 35.000.
(398), „Кров”,060/68310-64. (217582)

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 3.5 ара, 27.00 евра,
може замена за стан у
Панчеву. 063/719-9974. (217458)
ЛЕГАЛИЗОВАН плац, 7
ари са кућом, Аеродром, поред пруге.
060/338-08-96.
(217600)
ХИТНО, кућа Долово,14.500, договор, после 15 сати. 061/13437-08. (217581)
ГОРЊИ ГРАД, кућа 88
м2, 2 ара, чврста градња, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(217582)
СТРОГИ центар, прелепа кућа 180 м2, 3,8
ара, салонска, 140.000.
(398), „Кров”,060/68310-64. (217582)
КУЋА за рушење, 5
ари, код горње цркве,
50.000, договор. (398),
„Кров”,060683-10-64.
(217582)
ХИТНО продајем кућу
у Панчеву, повољно,
могућ сваки договор.
064/902-28-80.
(217550)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
прелепа кућа 230 м2,
3,6 ара, 92.000. (398),
„Кров”,060683-10-64.
(217582)
СТАРА МИСА, плац 6
ари, 12.500. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217541)

МАКСИМА ГОРКОГ,
салонски тип куће на 7
ари, 70.000; Ж. Зрењанина на 2,6 ари,
42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (217589)
ВОЈЛОВИЦА, породично домаћинство,
37.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(217531)

ОГЛАСИ

ПЛАЦ 7 ари, власник,
1/1, код Козарачке старе, повољно. 061/24640-42, 013/263-82-64.
(217587)
ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, засебан део, засебан
плац, улаз, 20.000.
069/520-76-77.
(217585)
ПРОДАЈЕМ плац 5,5
ари, грађевинско земљиште, Панчево.
065/201-66-39.
(217535)
ПРОДАЈЕМ кућу у Белој Цркви, близу језера. 061/284-54-04.
(217537)
ПРОДАЈЕМ две куће
на истом плацу у Војловици, хитно, легализовано. 063/162-50-00,
013/232-21-30.
(217540)
КУДЕЉАРАЦ, 32.000,
породична кућа 58 м2.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (217531)
НОВА МИСА, кућа новија, 200 м2, локал, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(217541)
БАВАНИШТАНСКИ,
нова, двособна, 67 м2,
5 ари, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (215745)
ТОПОЛА, 28.000, договор, 70 м2, 3 ара.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (217531)

СТАРА МИСА, кућа
три засебне етаже, 300
м2, 6 ари, 70.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
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ШИРИ центар, грађевински плац, 51 ар.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (217531)
ЦЕНТАР, 84 м2, пословно-стамбени објекат, 62.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (217531)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две мање куће на плацу, за стан. 064/98621-74. (217534)
УКЊИЖЕНА кућа 110
м2, 14 ари плаца, урађена конверзија. Тел.
064/665-89-64.
(217526)

ТЕСЛА, нова кућа, 140
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 140
м2, 2 ара, 46.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (217571)
ПРОДАЈЕМ плац Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36.
(217530)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6
ари, сређена, усељива.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(216358)
ПРОДАЈЕМ кућу Горњи град, Маргита, повољно. 060/728-46-02.
(217664)
ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/22447-97. (217610)
ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 квадрата, сутерен + приземље +
спрат. Плац 8 ари, без
посредника. 065/81131-92. (217625)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (217639)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18, преко пута Дома војске. Тел.
064/167-04-77.
(217636)
КУЋА на продају, центар, 120 м2, власник,
1/1. 064/005-25-20.
(217635)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци, 6,25 ари, одмах
усељива. Тел. 064/30330-32. (217628)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, комплетно
опремљена, екстра локација, повољно.
062/105-20-12.
(217671)
ЦЕНТАР, 170 м2, 3,6
ари, петособна, локал,
90.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(217525)
ПРОДАЈЕМ земљу прве
класе и кућу, Скореновачки пут у Ковину, после циглане. 061/17470-73. (217490)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, плац до улице, 7
ари, 1.800 евра/ар,
ограђено.(470),„Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ТЕСЛА, кућа у мирној
улици, 3.7 ара, 120 м2,
55.000 евра.
(470),„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ПЛАЦ, Јабучки пут,
8,5ари, 12.000 евра,
договор. (470),„Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старој Миси, два дворишна стана. Тел.
063/472-433, 063/440447. (217496)
НОВА кућа, Караула,
86 м2, плац 4 ара,
укњижена. 065/258-8777. (217499)
МАРГИТА, солидна кућа на 5 ари плаца, вреди погледати. 063/72055-66. (217500)
КУЋА с два локала,
код Турске главе, 161
м2, 2 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
ПРОДАЈЕМ воћњак,
башту кај Надела, 28
ари. 063/771-18-49.

ТЕСЛА, кућа 160 м2,
3,8 ара, 90.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи, 100 м2, са 16
ари плаца. 023/871206, 065/419-25-25.

ПРОДАЈЕМ ланац земље на путу КачаревоНово Село, близу села.
064/333-20-46.
(217713)

КУЋА 50 м2, са 9 ари
плаца, са воћњаком, на
продају, хитно, договор. Панчево. 065/41097-34. (217752)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, шири центар,
двориште и гаража,
70.000. 061/266-46-45.
(217769)
МИСА НОВА, 7,5, 70,
20.000, ПР+ПК, само
33.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4656)
КУЋА, 30 м2, плус 30
м2 помоћни објекат,
легализовано, власник.
064/248-90-16.
(217773)
ПЕСАК, комплетно
имање, плантажа лешника, све организовано, вреди погледати.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4656)
ОМОЉИЦА, зидана,
укњижена, само
16.500; Дебељача – новоградња, прелепа,
26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4656)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ 8 до 10 ари
равног плаца (струја,
вода, канализација),
укњижено, асфалт, може замена за лукс
стан, уз доплату.
063/717-38-31.
(217507)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се стан 84
м2, И. Курјачког 6-а,
50.000. 314-353,
062/841-34-05.
(214969)
ВОЈЛОВИЦА, стара и
нова кућа, 17 ари, договор, хитно. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

КУЋА, нова Миса, 288
м2, може и етажно,
укњижена, власник, цена 65.000 евра.
064/123-14-13.
(217666)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04.
(217575)
НОВА МИСА, кућа 220
м2, на продају, замена
стан + доплата, могућ
договор. 064/577-6561. (217563)
КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 +
25 м2 локал, 6 ари плаца, комплет реновирана, усељива, 80.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(216358)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевинског земљишта на
Старој Миси, 16.000
евра. Тел. 063/771-1849. (217693)
БАВАНИШТЕ, нова кућа на 16 ари плаца,
екстра, 25.000 евра.
062/269-566. (217742)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно,
могућ сваки договор.
066/385-289. (216020)
ПЛАЦ на продају, 8
ари, 40 х 20 м. Новосељански пут б.б.
064/808-72-50.

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, 58 м2, Котеж 1, за
два мања. Власник.
065/820-73-83.
(4656)
КОД БОЛНИЦЕ продајем три мање гарсоњере, све 18.000 евра.
062/361-676. (214359)
ЦЕНТАР, продаја нових усељивих станова и
локала, 630-850 евра
са ПДВ-ом. 063/323584. (215748)
СТАН 101 м2, Карађорђева 15, I спрат.
063/334-430.
(215601)

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2,
II спрат, дуплекс, Тесла. 063/323-584.
(215748)

Петак, 8. април 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТРОСОБАН, Котеж 1,
65 м2, новоградња, III
спрат, укњижен, 700
евра/м2. 064/200-0037. (216420)
НОВА МИСА, 15.000,
40 м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)
НОВ стан, 53 м2, укњижен, Мајке Југовића
13. 060/661-05-79.
(216153)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам
за кућу/стан. 063/77115-68. (216654)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10,
065/824-39-44.
(216538)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж
1, за мањи једнособан.
Власник. 063/765-8310. (216917)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87.
(217247)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99.
(217209)
СТРЕЛИШТЕ, стан 60
м2, II спрат, ЦГ, реновиран. 062/646-066.
(217001)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
градња, 55,16, без посредника. 064/222-960.
(217083)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан
62 м2, са централним
грејањем, лифтом и
прелепим погледом на
Тамиш. 063/786-98-86.
(216544)
СТРЕЛИШТЕ, II спрат,
ЦГ, 52 + 6 м2. Тел.
062/863-44-99.
(216550)
ПРОДАЈЕМ стан 60 м2,
28.000 евра, у згради,
трособан, центар.
061/670-97-96.
(217322)
ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, 37.000, 60 м2.
Тел. 63/803-14-86.
(217341)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, I спрат, 18 м2, ЦГ,
без посредника.
063/858-89-82.
(217443)
НА ТЕСЛИ, близина
„Авив парка”, I спрат,
централно грејање, 60
м2. 060/151-09-77.
(217372)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 36 м2, ВП, комплетно сређен, 24.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(217406)
СТРЕЛИШЕ, двособан,
54 м2, VII, ЦГ, 22.5000,
трособан, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(217406)
СТРЕЛИШЕ, једноипособан, 51 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217406)
СТРОГИ центар, двособан, 55 м2, II, ЦГ,
35.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217406)
КОТЕЖ 1, двособан, 53
м2, I, ЦГ, тераса, сређен, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217406)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(217405)

ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, 31.000.
060/760-04-32.
(216974)
ТЕСЛА, двособан, IV,
или замена за мању
самосталну кућу.
066/954-33-05.
(216974)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V,
ЦГ, власник, цена
43.500, Вељка Влаховића 12, уградна кухиња у цену. 063/164-6152.(217119)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, трособан, 68 м2, II
спрат, ТА, власник.
063/848-52-32.
(216954)
ОДМАХ усељив трособан стан, 78 м2, два
мокра чвора, Стрелиште, може замена за
кућу. 064/340-26-43.
(217515)

ДВОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, 70, 44 м2, II
спрат, тераса 6 м2, гаража. 064/127-11-39,
013/233-50-33.
(217482)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, намештен,
27.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (217525)
ТЕСЛА, двособан, 57
м2, 30.000; 43 м2,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (217525)
ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Тесла, 18.000; Стрелиште, 24.000; Миса,
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (217525)
ТРОСОБАН стан, Тесла, 77 м2, ВП, ЦГ, и
трособан стан Пепељаре, 58 м2, без грејања,
без посредника. 23348-01, 065/404-13-43. (

ОГЛАСИ

ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 68 + 6 м2, два
ве-цеа, 40.000 евра.
(470),„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж,
38 + 4 кв, ЦГ, 24.000
евра. (470),„Дива”,345-534, 064/24605-71. (и)
ЦЕНТАР, дворишни, 40
м2, реновиран, 18.000
евра, договор.
(470),„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 48
+ 6 м2, Котеж, 25.500.
(470),„Дива”,345-534,
064/246-05-71. (и)
ДВОСОБАН, Доњи
град, 25.000 евра; једнособан 22.000 евра,
оба квалитетно реновирана. (470),„Дива”,345-534, 064/24605-71. (и)
ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2,
на Стрелишту, VII
спрат, 22.000 евра.
063/868-02-06.
(217510)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. Тел.
063/867-58-19.
(217511)

ТЕСЛА, двособан, 62
м2, 37.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 33.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
ТЕСЛА, једноипособан,
44 + Т, ЦГ, I, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
ТЕСЛА, једноипособан,
42, ЦГ, III, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
МАРГИТА, 85 м2, ЕГ, I,
гаража, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
КОТЕЖ 2, четворособан, 92 м2, 65.000, може замена. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
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КОТЕЖ 1, гарсоњера,
24,5, 17.000 евра.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
ЦЕНТАР, двоипособан,
65 м2, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)
СТРЕЛИШТЕ, 27.000;
57 м2, VI i VII. (636),
„Стрелиште, некретнине”, 062/886-56-09.
(217531)
СОДАРА, Доситеја Обрадовића 56 м2 + тераса, V, ЦГ, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(217541)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(217541)
КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217541)
КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000 евра.
„UnaDalli”, 064/25587-50. (217541)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ,
22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217541)
ТЕСЛА, двособан, 57
м2, тераса 6 м2, гаража. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(217541)
ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у строгом центру Панчева.
064/954-68-01.
(217529)
ТЕСЛА, двособан, I, 54,
TA, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (217545)
ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (217545)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, тераса,
24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(217545)
КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (217545)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901, 013/331-341.
(217545)
СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(217545)
СТРОГИ центар, 50 м2,
двособан, III, ЦГ,
25.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(217545)
СТРЕЛИШТЕ, стан у
кући, 38 м2, једнособан, гаража, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (217545)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
реновиран, 55 м2, III,
ЦГ, 36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

СТАРА ПОШТА, двособан, I, 42.000, Доситејева 83 м2, 58.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)
ЦЕНТАР, прелеп двоипособан, IV,43.500; Карађорђева 83 м2, VI,
62.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (217589)
ТЕСЛА, 55 м2, IV,
24.000, Зеленгора,
приземље, сређен, 52
м2, 27.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)
ПОВОЉНО, Содара,
двособан, VI, 27.000 и
83 м2, I, 41.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)
СОДАРА, сређен, 74
м2, 41.000; 76 м2, ЦГ,
договор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (217589)
КОТЕЖ 1, 26 м2,
17.000; 50 м2, I, 32.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)
САЛОНСКИ, 114 м2,
65.000; 86 м2, 41.000,
велики избор дворишних станова. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)
ДВОСОБАН, 53 м2, I
спрат, Зеленгора, Ж.
Зрењанина 99-а.
060/343-72-00.
(217578)
ЦЕНТАР, одличан двоипособан, 61 м2, VII од
више спратова, два
лифта, 41.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(217582)
ТЕСЛА нов трособан,
106 м2, терасе 25 м2,
башта, паркинг, 59.000
+ ПДВ. 060/765-66-60.
(217579)
ШИРИ центар, сива
фаза 2 х 45 м2, вода,
струја, ново. 060/76566-60. (217569)
ПРОДАЈЕМ трособне
дуплекс станове 2 х
100 м2, 1.5 ар, скоро
завршено, 77.000 евра.
013/341-789. (217568)
СОКОБАЊА, продајем/мењам стан 35 м2,
власник. 064/212-52-92.

ДВОСОБАН, први
спрат, Котеж 1, без
улагања, власник,
32.000. 064/323-91-93.
(217574)
ОДЛИЧАН трособан 80
м2, Стрелиште, близина
„Авива”, Народне баште, 35.000, власник.
060/861-83-06.
(217574)
СОДАРА, троипособан,
I, 83 м2, Доситејева
13, власник. 064/21397-92. (217606)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
реновиран,ТА, брзо
усељив. 231-95-50,
064/423-31-43.
(217609)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + подрум, тераса. 061/22447-97. (217610)
ДВОСОБАН, 57 м2, погодно за локал + 30 м2
гаража, центар,
19.900. 062/154-01-58,
068/513-62-16.
(2176119
НОВА МИСА, 25 м2,
гарсоњера, сутерен,
15.000, договор. (336)
„Олимп”,351-061,
063/494-898.
(217623)
ТЕСЛА, 47 м2, III, TA,
двособан, 23.000. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, једнособан, ЦГ,
20.000. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)

СТРОГИ центар, 57 м2,
IV, ЦГ, двособан,
45.000. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)
НОВА МИСА, 75 м2 +
двориште, близина
Спортског центра, приземље, ТА, 28.000.
(336) „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(217623)

НОВОГРАДЊА, Лава
Толстоја, 104 м2, дуплекс, ЦГ, 82.000.
(336) „Олимп”,351061, 063/274-951.
(217623)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2, V, ЦГ, усељив, 28.500. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 141, 152, 170
м2. 061/531-29-00.
(217665)
КОПАОНИК, продајем
апартмане 36 и 60 м2,
плац 2 ара, темељ,
струја, вода, канализација. 061/531-29-00.
(217665)
ТЕСЛА, 54 м2, IV спрат,
24.500, власник, договор. 061/132-11-18.
(217681)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, 1.5, ЦГ, 44,
договор; Тесла 2.0, I,
53, 26.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(217644)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, ЦГ, 23, 13.000; Гори град, 64, 14.000;
Стрелиште, 8 ари, 190
м2, 70.000, одлична.
(338), „Јанковић”, 348025. (217644)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, ПВЦ,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (217648)
ТЕСЛА, двособан, V,
лифт, 62 м2, ЦГ,
36.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (217648)
КОТЕЖ 1, двособан, III
57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(217648)
ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, одличан,
36.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(217648)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 44 м2, ВПР, ЕГ,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (217648)
ТЕСЛА, трособан, IV,
лифт, 64 м2, ЦГ,
41.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (217648)
СТРОГИ центар, продајем стан двособан,
17.000 евра. 066/93700-13. (217650)
ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс 80 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4.
063/334-430. (217755)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, IV спрат, хитно,
30.000. 064/158-94-28.

КОТЕЖ 2, продајем
двособан стан, хитно,
повољно. 066/937-0013. (217650)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 45 м2, полунамештен, у одличном стању. 063/693944, 063/313-844. (и)
ПРОДАЈЕМ стан 50 м2
+ 20 м2 подрума, Браће Јовановић, Котеж 1.
063/815-44-48.
(217753)

СТРЕЛИШТЕ, 50 м2,
ЦГ, лифт, поткровље,
функционално, 20.000,
договор. (526),
„Ивакс”, 063/177-4596. (217709)
АГЕНЦИЈА „Ивакс” нуди добар избор некретнина на разним локацијама. 060/428-08-56.
(217709)
ДВОСОБАН, Стрелиште, у главној улици,
61 м2, VII спрат, није
последњи, комплетно
сређен, 32.000.
066/052-393.
(217723)
ДВОИПОСОБАН стан,
војне зграде на Тамишу, 64 м2, II спрат, ЦГ,
без посредника.
064/181-83-63.
(217758)
СТАН од 78 м2, новоградња, добра локација. 062/443-367.
(217741)
ХИТНО, Стрелиште,
нов, 54 м2, двособан,
укњижен, 35.000 евра.
Клима, ПВЦ, паркинг.
062/269-566.
(217742)
СТАН, реновиран, Тесла – пијаца, 32 м2,
продајем/мењам за
Нови Сад. 061/278-1877. (217744)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШЕ, 44 м2, поткровље, нов једнособан, изузетан, клима,
ПВЦ, укњижен, 22.000
евра. 062/269-566.
(217742)
СТРЕЛИШТЕ, 44 м2,
поткровље, нов, двособан, клима, ПВЦ, укњижен, 20.000 евра.
062/269-566. (217742)
ДВОИПОСОБАН, леп,
сређен, приземље плус
двориште засебно,
укњижен, може замена
за мањи. 063/750-6685. (217757)
ТЕСЛА, I, једноипособан, лукс + гаража у
склопу зграде. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4656)
ТЕСЛА, трособан, 61,
само 31.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4656)
МИСА, двоипособан,
одличан, 19.000, Маргита, нов, двоипособан,
хитно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4656)
ДВОРИШНИ до улице,
7. јули, 37, 12.000; Д.
Град, 30, 13.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4656)
САМАЧКИ, I, 18.5, усељив,13.000; Маргита,
нов, једнособан,
ТА,18.500. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан
стан, без посредника,
са централним грејањем. 063/880-57-99,
060/080-57-99.
(217359)
КУПУЈЕМ троипособан
или четворособан стан
у ширем центру.
064/385-31-15. (217)
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АГЕНЦИЈА „Дива” купује стан без грејања.
Предност центар, Тесла. 345-534, 064/24605-71. (и)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
(320), „Премиер”,352489, 063/800-40-30.
(217648)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ нову, дворишну гарсоњеру у строгом центру. 063/313005. (СМС)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан код Хотела „Тамиш”, женској
особи. 013/400-468.
(217175)
СОДАРА, двособан
стан, 56 м2, за издавање. 064/925-98-14.
(216422)
ИЗДАЈЕМ кућу на дуже
(екстра), сваки договор, цена повољна.
064/484-53-09.
(216950)
ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2,
у строгом центру Панчева, Војводе Живојина Мишића бр. 6. Погодно за канцеларисјки
простор, агенције, ординације, школице и
др. 023/857-315,
023/857-069. (216696)
ЈЕДНОСОБАН намештен у кући са соптвеним улазом, на Котежу
2. 063/329-309.
(217356)
ИЗДАЈЕМ стан у центру Панчева, 54 м2,
потпуно опремљен, намештен, клима, инернет, кабловска, етажно
грејање, одмах усељив.
Тел. 065/508-44-10.

СОДАРА, комплетно
намештен трособан
стан, ЦГ, телефон.
064/839-09-02.
(217317)
ИЗДАЈЕМ девојци, намештену гарсоњеру у
центру. 069/351-62-63.
(217378)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари од 54 м2. Тел.
063/861-42-91.
(217390)

ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, полунамештен.
Тел. 063/803-14-86,
064/255-86-79.
(217341)
ПОТРЕБНА кућа за
становање и рад у њој.
064/981-77-65. (17395)
СОБУ, издајем самцу, у
центру града. Могуће
кување. Повољно.
062/377-345. (217398)

КОД БОЛНИЦЕ издајем намештену гарсоњеру самцу, 70 евра.
065/353-07-57.
(217346)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, у згради,
без грејања. Содара.
064/950-23-40,
013/344-167. (217362)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан на Котежу 1. 063/865-27-89.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОСОБАН, 40 м2, намештен, леп, II спрат,
строги центар.
063/124-10-18,
063/392-236.
(217371)
ИЗДАЈЕМ кућу 250 м2,
Падинска скела, за становање, магацин, пословни простор.
061/153-34-61.
(217379)
ИЗДАЈЕМ гарсоњере,
Миса, Тимочка 32.
064/993-71-74,
064/297-81-68,
013/311-007, 013/371635, намештено.
(217416)
НАМЕШТЕН стан, Миса, једнособан, кабловска, 100 евра + депозит. 064/458-94-96,
063/735-44-50.
(217421)
ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. Тел.
065/899-97-70.
(217427)

ГАРСОЊЕРА, стан први спрат, засебан улаз,
код Спортског центра.
064/436-85-26.
(217432)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
војном лицу. Тел.
061/306-79-81.
(217433)
КОМПЛЕТНО намештен једнособан стан,
близина Спортског
центра „Младост”.
013/314-352, 063/514552. (217441)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан, Стрелиште,
кућа, ТА, самцу.
066/361-474.(217619)
ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, групно 300
динара, појединачно
500. 064/137-47-89.
(217620)
ИЗДАЈЕМ стан самици,
соба, дневни боравак,
ниша и купатило.
064/137-47-89.
(217620)
ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (217626)

ОГЛАСИ

НАМЕШТЕН стан, зграда + два дворишна намештена + гарсоњера.
Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45.
(217603)
СТРЕЛИШЕ, издајем
једнособан стан комплетно намештен, ЦГ.
061/224-47-97.
(217610)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, кабловска, интернет, клима.
064/836-90-11,
062/371-619. (217592)
ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 355-815, 062/88717-55. (217597)
ЈЕДНОСОБАН полунамештен стан, Котеж 1,
у згради, супер локација. 064/467-63-01.
(217588)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба
кухиње и купатила.
Тел. 321-408. (217555)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, полунамештен,
интернет, телефон. Карађорђева. 064/99413-16. (217567)
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БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71.
(217560)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештену гарсоњеру на
Котежу 1. Тел.
062/817-00-81.
(217572)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли. Тел. 064/424-8828. (217559)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, за самца или самицу, депозит обавезан.
064/866-21-13.
(217528)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту. 063/815-34-90.
(217539)
КУЋА, мања, за издавање брачном пару, на
дуже. 064/986-21-74.
(217534)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући, Котеж 1.
062/889-27-11.
(217547)
КОТЕЖ 2, једнособан,
42 м2, празан, 70 евра.
„Перфект”, 064/38531-15. (217551)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
27 м2, у центру, код
Општине. Тел.
063/812-42-83.
(217512)
НАМЕШТЕНА соба,
централно грејање запосленом самцу, самици, без плаћања кирије, само комуналије.
231-47-96. (217501)
ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, самцима, самицама, може
двоје. Тел. 064/160-4639, 013/333-517.
(217501)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли, са
ЦГ, лифт. 064/439-6007. (217506)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 064/97080-68. (217630)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, посебан
улаз, спрат, Стрелиште.
060/152-88-55.
(217695)
ЈЕДНОСОБАН намештен, I спрат, добра
локација, 130 евра, депозит. 013/681-235,
063/890-90-60. (2176

ПРАЗАН стан, 34 м2,
централно грејање,
Стрелиште, М. П. Аласа. 064/850-70-24.
(217669)
СТАН 60 м2, са терасом, у приватној кући
на Новосељанском путу, ненамештен, са посебним улазом и посебном струјом издајем, и у истом дворишту, мањи стан са посебним улазом, издајем само озбиљној
женској особи. Тел.
064/137-48-67. (2176
ПОТРЕБНА кућа са
економским двориштем за изнајмљивање,
град, село. 060/600-2940. (217687)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, ученику,
центар 60 м2. 064/34807-60. (217687)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту, 46
м2, са грејањем. Тел.
062/382-434. (217656)
ИЗДАЈЕМ стан 30 м2,
Улица Цара Душана 38.
013/351-477, 062/88656-02. (217718)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
нова Миса. 064/18791-87, 064/330-90-54.
(217654)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
нова Миса. 064/18791-87, 064/330-90-54.
(217654)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у Горњем граду. 063/693298, 063/693-944. (и)
ИЗДАЈЕМ станове у
центру града као пословни или стамбени
простор, 44 м2, 55 м2,
76 м2, 063/693-944,
063/313-844. (и)
НАМЕШТЕН једнособан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(217756)
ИЗДАЈЕМ стан дуплекс
80 м2, Тесла, Илариона
Руварца 4. 063/334430. (217754)
ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, кућа, ЦГ, центар.
065/344-85-77.
(217054)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, намештен, 36 м2,
приземље. Тел. 615138, 063/217-560.
(217733)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру на
Котежу 1. Тел.
064/420-77-46.
(217727)
ЈЕДНОСОБАН стан на
новој Миси, издајем,
предност самци-це.
060/163-88-58.
(217706)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан 38 м2, Содара, II
спрат, намештен. Тел.
063/524-642.
ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ ТЦ „Трубач”,
приземље, продајем/мењам за Нови
Сад. Тел. 061/278-1877. (217741)
ПРОДАЈЕМ локал 25
м2, на Зеленој пијаци
Панчево. 063/824-4859. (217364)
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ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2,
у строгом центру Панчева, Војводе Живојина
Мишића бр. 6. Погодно
за канцеларисјки простор, агенције, ординације, школице и др.
023/857-315, 023/857069. (216696)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу
или простор, за шивење. 064/127-22-48.
(217394)
СТРОГИ центар, 14 м2
+ лепо двориште 4 ара.
063/240-817. (217376)
ИЗДАЈЕМ плац за продају аутомобила на Баваништанском путу.
063/802-58-36.
(217370)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале од 39 и 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(217405)
ИЗДАЈЕМ локал 40 +
10 м2, Синђелићева 35.
064/217-48-56.
(217430)
ИЗДАЈЕМ дворишну
зграду, 70 м2, строги
центар, погодно за пословни простор.
062/192-55-94.
(217434)
ПРОДАЈЕМ локал 70
м2, новија градња, Цара Душана 36.
064/387-93-05.
(217450)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, повољно. 063/853-93-29.
(217480)
ХАЛА на Јабучком путу, 200 м2, погодна за
све делатности. Тел.
064/490-33-18.
(217629)
ИЗДАЈЕМ нове локале
40 и 64 м2, за ординацију или канцеларију.
Тел. 061/278-18-77.
(217744)
ИЗДАЈЕМ локал у центру Јабуке. 064/579-1615. (217736)
ИЗДАЈЕМ локал 70 м2,
100 евра. 064/137-4789. (217620)
ПРОДАЈЕМ локал 21,5
квадрат, Стрелише,
Вељка Петровића бр. 5.
Локал је тренутно под
закупом. 063/234-419.
(217616)
ИЗДАЈЕМ два локала,
излог, 30 м, пешачка
зона, Његошева.
064/994-13-16.
(217567)
ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце, близина школа,
све намене. 060/35103-56. (217524)
ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа 130 м2, (бивша
пекара „Тара”, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (217520)
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2
и 25 м2, у дворишту,
Војводе Радомира Путника 29. 063/278-250.
(217520)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора,
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88.
063/278-250. (217520)
ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 м2, центар, Р. Путника, 80 евра. 063/341871. (217569)

МАСЕРКА, релаксциона, парцијална и антицелулит масажа. Тел.
062/817-17-31. (2163

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 064/94289-29. (217643)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци ,стари
део, 50 м2, два нивоа.
061/634-74-49.
(217658)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
код Зелене пијаце и
три школе. 063/617421. (217652)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру, 210,
220, 270 м2. 061/53129-00. (217665)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 480 м2, у центру. 061/531-29-00.
(217665)
ПРОДАЈЕМ локале у
центру, 18 + 6 м2.
064/143-52-98.
(217665)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 450, 800,
1.650 м2. Висина 4 м.
064/143-52-98.
(217665)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 1.650 м2.
061/531-29-00.
(217665)
ЈАБУЧКИ, пословностамбени објекат, 8.4
ара, хитно, 33.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4656)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама.
064/191-64-95.
(216210)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Антика”, потребни
радници са искуством.
Тел. 061/808-68-25.
(216559)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне
раднице, за кухињу и
роштиљ. 063/834-8810. (21697)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице, за кухињу и
роштиљ. 063/897-5504. (216979)
ПОТРЕБАН радник:
рад у малопродаји прехрамбеним производима. Допремање, пријем
и продаја робе. Критеријум: старост 25 - 45
година, ССС, опште
образовање и културакомуникативност, возачки испит Б категорије. Биографије са
сликом слати на поштански фах 52, Панчево. (216903)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-51-32.
(217356)
ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 063/362427. (217762)
ПОТРЕБНЕ продавачице, Светог Саве 84-а,
Слатка кућа. 063/550166. (217772)

ПОТРЕБАН пекар и
радник на пећи, са искуством. 064/120-0942. (217458)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама,
са искуством. Звати од
14 до 16 сати. 064/67768-15. (217460)
ПОТРЕБНИ радници за
физичке послове са возачком дозволом Б и Ц
категорије. Тел.
063/494-512. (217374)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици.
065/531-38-58.
(2174212)
ПОТРЕБНА радница за
кафе билијар у Панчеву, Книћанинова 37.
062/227-771. (217052)
ПОТРЕБНЕ конобарице, конобари за рад у
ресторану „Стара пивара”. 063/762-22-21.
(217600)
ХИТНО потребан фризер са искуством, волонтер и ученици салону „Мерима”. 063/19694-85, 013/320-146.
(217598)
ПОТРЕБНИ промотери
за рад на терену.
062/825-27-25.
(217565)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
између 25 и 40 година,
непушач, активни Б возач. 060/455-65-66.
(217550)
РЕСТОРАНУ „Шапа”,
Баваништански пут
167-а, потребан кувар.
Тел. 063/514-651.
(217522)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панчева
потребни мајстори, са
искуством. 333-311.
(217735)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу „Петица”, Аутобуске станице, доћи на разговор
од 17 до 19. (217729)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 060/36222-21. (17701)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
062/339-279. (217715)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, нега
и купање болесника.
063/737-59-60.
(216285)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (216551)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-0113. (217223)
ЧУВАЛА бих старију
особу, пар сати дневно.
061/155-72-40. (16923)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем,
поправљам, гуртне.
064/181-25-00.
(216953)
МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена договор. Molerizam.wordpress.com. 069/44423-76, 064/444-23-76,
060/444-23-76.
(216884)
СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари по
мери, поправке, преправке, столарија.
064/176-88-52, 371274. (217353)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (216904)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних
табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(2173329
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке, израде, инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА.
062/271-661, 061/13285-43. (217336)
КОШЕЊЕ траве, корова, шибља, обарање
стабала на свим теренима, одношење.
060/035-47-40.
(217345)
РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
разбијање бетона, штемовање, бетонирања,
кровови, ископи, утовари, одношење ствари. 064/122-69-78.
(2317345)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, обраде око
прозора, плаћање на
рате. 063/893-39-94.
(217374)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42.
(217348)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан,
позовите. 064/235-0815. (217406)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасаде, столарија, чисто, повољно. Пензионерима попуст.
061/288-20-19.
(217408)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(217409)
ИЗРАДА графичких
радова: конструисање,
машински елементи,
механика, часови: механика, физика, математика. 065/866-23-28.
(217429)
ЧАСОВИ енглеског језика, повољно. Тел.
066/934-47-36.
(217436)
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан, 063/865-80-74.
(217445)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(217447)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије, обрада шпалетни.
062/816-33-84.
(217449)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством лепи све врсте плочица,
квалитетно и повољно.
061/249-29-90.
(217459)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(217382)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и лакирање паркета, бродских
подова. 064/341-79-60,
065/543-21-53.
(217473)
СПРЕМАМ, чистим
станове, ако вам треба
позовите. 064/278-7120. (217604)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(217583)

ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(217584)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
купатила, поправке,
преправке, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(217586)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
217634)

РАДИМ изолацију равних кровова, тераса,
гаража, купатила. 345874, 062/235-839. (217
ПРЕВОЗ тамићем кипером, до 2 м³, песак,
шљунак, шут и остало.
061/612-14-50.
(217720)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером. Могућност
одвоза траве. 061/61214-50. (217720)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(217552)
КОШЕЊЕ траве, крчење корова, подсецање
дрвећа, шишање живе
ограде. Воћњаци, викендице, дворишта.
063/844-61-13.
(217517)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(217518)
СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње школе и факултете. 064/462-37-64.
(217637)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892.
(217722)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
аутомобила. Наташа.
361-474, 060/361-4741, 066/361-474.
(217619)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор
са искуством. 062/80197-58. (217646)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, капије,
терасе, роштиљи по
мери, ситне поправке,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(217647)
ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем
или камионом, селидбе
са монтажом и демонтажом намештаја. Дејан, 061/626-14-50,
065/440-97-00.
(217641)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073, 064/15720-03. (217641)
СВЕ врсте физичких
послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва, копање, одвоз шута, старог непотребног намештаја, чишћење подрума, тавана, шупа, сви
слични послови. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341571. (217641)
КОШЕЊЕ, крчење, вађење пањева, сечење
дрвећа, фрезирање баште. 064/196-17-32.
(217750)

ЧУВАЊЕ, здравствена
нега старијих особа, 24
сата, медицинска сестра, повољно.
065/359-20-09.
(217724)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, старе шупе.
061/321-77-93.
(217690
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, радови, фасаде,
чисто, квалитетно, повољно. 063/864-67-16.
(217662)
КОМБИ транспорт робе до 1.5 тоне.
063/747-94-73.
(217671)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, квалитетно и педантно, молер
тражи посао. 233-3864, 063/738-58-02.
2176729
ПРОФЕСИОНАЛНА,
неговатељица, пружа
сваки вид неге болесним, старим, непокретним. 060/366-6369. (217673)
ОРЕМО, риљамо, култивирамо, чистимо баште, вадимо воћке и
пањеве. 063/809-35-89.
(217659)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством.
Уградња свих врста
зидних и подних плочица. Тел. 064/128-3849. (217655)
БОВЕН масажа, прва
бесплатно. 064/348-0760. (217687)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(2176539
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, поправка водокотлића, славина, вентила, бојлера, монтажа
туш-кабина, замена,
фина монтажа, одмах,
повољно. 377-930,
064/586-85-39.
(217683)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (217685)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(217751)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови и слични
послови. Повољно.
063/780-07-63,
062/872-92-03.
(217761)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
060/027-65-31.
(217774)

ДЕМИТ фасаде, молерско-гипсарски радови са комплет сређивањем, 100%, чисто,
гаранција. 065/228-7866.

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (214059)

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

ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка, сејанца, шута, ископ багерима. 064/648-24-50,
најповољније у граду.
(217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе. 064/64824-50. (217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са корпом за рад
на висини. 064/648-2450.(217325)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(215616)
СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета,
хобловање, полирање и
лакирање. Дугогодишње искуство. Мајстор
из Дебељаче. 063/82294-82, 063/865-45-31.
(216441)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка
старих и нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/16253-89. (216723)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, радници, складиштење намештаја, попуст ванградске.
064/482-65-53.
(216831)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Аcqua”,
062/532-346. (
217169)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са корпом за рад
на висини. 064/648-2450.(217325)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
адаптације, поправке,
замене, повољно. 331657, 063/777-18-21,
064/495-77-59.
(217058)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, одвоз шута,
утовар. 063/246-368.
(217004)

KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, мањим (1.500 дин)
и већим камионима
(2.000 дин). Жарка
Зрењанина 146-а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366888. (217325)
KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и
других објеката, утовар шута с одвозом.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона. 063/218894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипа-

ње, набијање вибро
плочама. (217325)
KIZZA – ископ великим
и мини багерима подрума, темеља, канала,
канализационих прикључака, септичких јама с одвозом. Жарка
Зрењанина 146-а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366888. (217325)
KIZZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм,
изнајмљивање компресора за разбијање бетона свих величина и
дебљина. (217325)
KIZZA – камиони с
корпама за рад на висини од 17 - 23 метра,
сечење и резање стабала и грања. Жарка
Зрењанина 146-а (пре-

ко пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/66897-86, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – самоходна
дизалица за рад на висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)
KIZZA – издавање рамовских скела са превозом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² –
20 евра/дан...), агрегата за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/66897-86, 013/366-888.
(217325)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута или без. Горан.
064/648-24-47.
(217325)

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

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута или без. Горан.
064/648-24-47.
(217325)
СЕРВИС рачунара, мобилних телефона, таблета, ауто-радија,
осталих електроуређаја. Милутин. 061/17101-28. (217375)
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ локала,
стана, куће, аутомобила, камиона, гараже,
осталих објеката.
063/800-01-96.
(217375)
СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, осталих
електроуређаја, електричар, аутоелектричар, уградња ауто-радија. 063/800-01-96.
(217375)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 013/365051, 064/176-91-85,
063/278-117. (217399)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерије и санитарије. Прикључак
водомера и градске канализације. Све за воду. Пензионерима екстра попуст. Од 0 – 24
сата, долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(217348)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(215616)

ОДВОЗ шута са утоваром, рушење мањих
објеката кипером.
064/144-88-44.
(217014)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(217014)
УСЛУГЕ ископа, утовара, истовара, превоз
кипер камионом. Звездан, 063/224-435.
(2175029

Позиција: сортирач секундарних сировина
Локација: Депонија Винча, Београд
Сви заинтресовани могу се
јавити на 069/512-22-06

СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(216277)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, све релације по Србији, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, од
0-24 сата, сваког дана
и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (216277)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја, селите се без
стреса. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(216277) bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.
(216271)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (217605)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, песак, шут, 1.300 динара,
најповољније. 066/355154, 062/355-154.
(217562)
РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (217498)

(ф)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Нацрт Плана генералне регулације насељеног места
Глогоњ
Нацрт наведеног планског документа излаже се на јавни
увид у згради Градске управе града Панчева, Ул. Трг краља
Петра I бр. 2 - 4, у холу, на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 08. 04. 201б. године.
За пружање информација у вези са наведеним планским
документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева, на тел. 308-905. Представници обрађивача плана
даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 10 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво
у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована дана 11. 04. 2016. године, у 18 сати,
у просторијама Дома културе Глогоњ.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 18. 05.
2016. године, са почетком у 13 сати, у сали на деветом спрату зграде Градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања
јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин
и место одржавања седнице Комисије.

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз. Екипа
радника, одвозимо непотребни намештај.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (217767)
РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354777. (217759)

РАЗНО

ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха, превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
(217738)

УСТУПАМ једно гробно
место на Католичком
гробљу. 064/427-08-88.
(217320)
ОВЛАШЋЕНИ електро- НЕМАЧКИ пензионер
сервис поправља: матражи слободну жену,
шине, бојлере, шпоре- од 55 до 60 година, без
те, замрзиваче, климе, обавеза, за заједнички
електроинсталције, га- живот. 013/236-72-95,
ранција. 060/180-02064/501-91-05.
83, 062/186-48-22.
(217441)
ИДЕАЛАН простор за
дечје рођендане, забава и дружење у природи. 060/362-22-21.
(217701)
ПОТРЕБНА жена, девојка, може и средњошколка са познавањем
СЕЛИДБЕ, превоз друге енглеског и немачког
робе. Панчево, даље.
језика. 063/156-76-57.
Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (217698)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, старих и
нових купатила, батерије, вентиле, вирбле,
све за воду, 0-24 сата,
пензионерима екстра
попуст, долазимо одмах. 348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33,
063/702-07-43.
(217702)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, фрижидера, замрзивача и
остале беле технике.
Монтажа и сервис клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/77124-16. (217763)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове

ТУРИЗАМ

Нашем добром и племенитом ујаку

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(217469)

ПАНЧЕВАЦ

СЛАВКУ ЈАНЧИНУ

телефон:
013/301-150
последњи поздрав од породица БОДРОЖА,
ПОПОВ, СТОЈАК и ЈАЊУШЕВИЋ
(49/217476)

5. априла 2016. године престало је да куца племенито срце нашег оца, деде и прадеде

СЛАВКА ЈАНЧИНА
Ожалошћени: ћерке СОЊА и ЉИЉАНА, унуци
МИЛАН, ИВАН, ПРЕДРАГ, НЕНАД и праунуке
(48/217475)

Петак, 8. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. априла 2016. године, у 33. години преминула је наша вољена
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Нашој драгој

ДАНИЈЕЛИ СТАНИСАВЉЕВ
Последњи поздрав од ујне РУЖЕ и брата ЖЕЉКА
(119/217679)

ДАНИЈЕЛА СТАНИСАВЉЕВ
1983–2016.
„Сладак је и овај садашњи живот, али је онај бесмртни слађи од
сваке сладости, и он сам зна да човека привуче и присвоји неким
чудним начином и да га одашиље оном будућем веку.”
Неизмерно смо тужни што смо те изгубили, а бескрајно поносни
што смо те имали.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: отац СЛАВКО, мајка МИРА и сестра ДАЛИБОРКА

29. марта 2016. године,
у 79. години преминуо
је наш драги супруг,
отац, деда и таст

1. априла 2016, преминуо је, у 91. години, наш драги отац, свекар
и деда

(39/217463)

Мојој драгој

Последњи поздрав драгој нашој

ДАЦИ

ДАНИЈЕЛА
СТАНИСАВЉЕВ

последњи поздрав
од њене тетка БРАНКЕ

Остаће успомене и траг
девојке која је заувек
обележила мој живот.
Увек ћу те волети.
Твој ЦОЈКО

(61/217493)

(60/217493)

РАДЕНКО
УРОШЕВИЋ

ЂОКА СТОЈИЋ

1937–2016.

архитекта

Хвала му на свему. Никада га нећемо заборавити.
Ожалошћена супруга
ЗОРА, син ДРАГАН,
ћерка ДРАГАНА,
унука ЗОРАНА
и зет ЈАДРАНКО

ДАНИЈЕЛИ
Нека те анђели чувају.

1926–2016.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНАР, снаја ОЛИВЕРА, унук ЈАКОВ,
унука СОФИЈА, братић МИЛАН и остала родбина и пријатељи
(38/217457)

(130/217731)

Последњи поздрав драгом ујаку

Последњи поздрав

Напустио нас је наш драги пријатељ

Породица ШОРБАН –
АНЂЕЛИЈА и ИГЊАТ
(645217503)

Последњи поздрав

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

архитекта
Хвала ти за дивно пријатељство.

ДАНИЈЕЛА СТАНИСАВЉЕВ

ДАНИЈЕЛИ
СТАНИСАВЉЕВ

ЂОКА СТОЈИЋ

Последњи поздрав драгој сестрици
од ДИЈАНЕ с породицом

од ТИХОМИРА, ОЛГЕ
и МАРКА

од ИЛИЈЕ, БРАНКА
и СТЕФАНА

(120/217679)

НАТАША, НЕБОЈША, СЛАВИЦА
и ДУЛЕ СТЕПАНОВ

(95/217618)

(93/217615)

(37/217455)

Последњи поздрав вољеном брату

Последњи поздрав најбољем тати и деди

Последњи поздрав нама
драгом, великом, и најбољем супругу и тати

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

1983–2016.
од маминих и татиних
колегиница ИРЕНЕ,
ЉУБИЦЕ и АНЕ

Последњи поздрав вољеном брату

Последњи поздрав драгом ујаку

(116/217663

Последњи поздрав драгој

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

ЋИРА

30. IV 1941 – 31. III 2016.

од БОРИСЛАВА,
МАРИЈАНЕ и ЛАЗАРА

Последњи поздрав од
снаје ВЕСНЕ
са синовима ГОРАНОМ
и ИГОРОМ

(94/217618)

(84/217570)

од тетке ЂИНЕ и теча
МИРОЉУБА

од сестре КОВИЉКЕ

од сестре БЕЛЕ

(40/217464)

(92/217614

(96/217618)

(45/217472)

(44/217472)

Последњи поздрав нашем вољеном бићу и
најбољем стрицу

Последњи поздрав драгом зету

РАТКО
ГВОЗДЕНОВИЋ

РАТКО
ГВОЗДЕНОВИЋ

РАТКО
ГВОЗДЕНОВИЋ

Последњи поздрав
ујаку од САШЕ
БОЖИЋА с породицом

Последњи поздрав
ујаку од СВЕТЛАНЕ
САВАНОВИЋ
с породицом

(102/217621)

(101/217627)

СТОЈАНОВИЋ

од супруге ВИДЕ
и сина ВОЈИНА
Никада те нећемо заборавити.

од ћерке ВЕСНЕ, зета
ГОРАНА и унука
МИЛИЦЕ
и АЛЕКСАНДРЕ

ДАНИЈЕЛИ

РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

Последњи поздрав драгом зету

ЋИРА
СТОЈАНОВИЋ
РАТКУ
ГВОЗДЕНОВИЋУ

ЋИРИ
СТОЈАНОВИЋУ

Последњи поздрав
брату од сестре
ДАНИЦЕ и зета
МИЛАДИНА БОЖИЋА

од БИЉЕ, БУЦЕ
и снаје ДУШИЦЕ
с породицама

од САВЕ с породицом

(103/217627)

(45/2174729

(24/217411)

1942–2016.
Сунце наше, у нашим
животима био си велики ослонац, анђео великог срца.
Последњи поздрав од
супруге ГОРДАНЕ,
ћерке СНЕЖАНЕ,
СВЕТЛАНЕ и ЈЕЛЕНЕ
с породицама.
(59/217492)

ЋИРИ
СТОЈАНОВИЋУ

од породице ЦОЉА
(23/217411)
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Нашем једином највољенијем сину

Драги наш

МАРКУ ПЕКОВИЋУ
1997–2016.

Како даље без тебе.

ПЕКО

Тата и мама
(98/217623)

Био си јединствен у сваком погледу.
Ништа више неће бити као пре.

МАРКО ПЕКОВИЋ
Заувек твоје IV-5
(67/ф-564)

С неверицом и великом тугом опраштамо се од нашег матуранта

Увек си био посебан, свој... живео си сто на сат, мислио
двеста... Никоме ниси остао дужан. Ако је неко био луд,
био си луђи, ако је био паметан, био си паметнији... ако
је неко био добар, ти си био још бољи..
Давао си се несебично и био најбољи друг, пријатељ, брат...
Имао си најбоље раме за плакање и најлепше руке за загрљај, велико срце препуно љубави, осмех шеретика и
очи у којима су звезде спавале...
Да ли смо ти рекли колико те свако од нас воли?
Не опраштамо се од тебе, јер не прихватамо овакав растанак...
Схвати, ти си ту и живећеш вечно у сваком од нас.
Твоји другари из разреда и осталих одељења из основне
школе, учитељица и разредни
(121/217682)

Последњи поздрав најдивнијем брату

МАРКА ПЕКОВИЋА

МАРКУ ПЕКОВИЋУ
од ЈУЦЕ са мамом и татом
(100/217623)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

Техничка школа „23. мај” Панчево
МАРКУ

(68/ф-564)

МАРКУ ПЕКОВИЋУ

БАРБАРА
(97/217622

Куме, нећемо те никада заборавити.

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

ПАНЧЕВАЦ

НИКОЛА, МАТИЈА, НЕША и ТАЊА
(91/217613)

телефон:
013/301-150

Петак, 8. април 2016.
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Последњи поздрав

МАРКУ ПЕКОВИЋУ

МАРКУ ПЕКОВИЋУ

1997–2016.

1997–2016.

Заувек у нашим срцима

Последњи поздрав куму

МАРКО

МАРКУ
ПЕКОВИЋУ

МАРКО
ПЕКОВИЋ

Тешко је поверовати да те више нема.
Љуби га његова баба ГОСПАВА

Породица РАШКОВ

(99/217623)

(90/217612)

Речи су нестале, остала
је бол. Али ни вечност
није довољна да и бол
нестане.
Твоји најмилији тетка
ТАТЈАНА, теча ИВАН,
браћа УРОШ
и ДАНИЛО

Породице ПЕКОВИЋ,
МАТИЋ
и СТОЈИЛКОВИЋ

од кумова ГАЈЕ, ЉИЉЕ
и ЈОВАНЕ

(115/217661)

(57/217487)

(87/217593)

Нашем драгом

С болом и тугом, у неверици да те више никада
нећемо видети опраштамо се од тебе, драги

Последњи поздрав

МАРКУ ПЕКОВИЋУ

МАРКО ПЕКОВИЋ

последњи поздрав од комшија из Цвијићеве 13
(88/217594)

МАРКО

МАРКУ
ПЕКОВИЋУ

Увек вољен, никад заборављен.
Дубоко саучешће мами и тати.
Кума МАРИЈА с породицом АЈДУКОВИЋ

Другари: НЕКС, ЈОВАНА, КАЋА, МИЉАНА,
СТЕФАНИ, ИКА, ЂУРА, ЂОЛЕ и ГАЛЕ

(125/217762)

(129/217730)

Последњи поздрав драгом
од БОРКЕ и ЗОРАНА
МОМЧИЛОВИЋА
(89/217599)

Драги наш

МАРКО

Наш најмилији

Нека те чувају анђели.
Кума БОСА, ВЛАДА
и ЦАКИ

Породица ЦЕНИЋ

(122/217684)

(128/217724)

МАРКУ

Последњи поздрав драгом течи

Последњи поздрав

МАРКО

МИЛИВОЈ КАЛЕЈСКИ

Колектив ОШ „Мирослав Антић Мика”

1956–2016.
Твоја љубав, доброта и благост коју си нам пружио пратиће нас заувек у животу.
Твоји: супруга ЈУЛИЈАНА, ћерка МАРИЈАНА,
син ТИХОМИР, зет ДРАГАН, снаја АНА с твојим
унуцима СМИЉАНОМ, АЛЕКСОМ и МАТЕЈОМ

(132/ф-566)

(517217485)

Одлазећи из наших погледа у наше приче и сећање, остаћеш вечно млад у свету Малих Принчева.

МИЛИВОЈУ
КАЛЕЈСКОМ
1956–2016.

МИЛИВОЈУ КАЛЕЈСКОМ

од СВЕТЛАНЕ
и МИРОСЛАВА
ТАДИЋА
(56/217485)

1956–2016.
Последњи поздрав драгом брату

Од паше ДУШАНА, свастике СНЕЖАНЕ
са кћеркама АЛЕКСАНДРОМ, СВЕТЛАНОМ
и ЈАСМИНОМ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(53/217485)

1. априла 2016, у 78. години преминуо је наш вољени супруг, отац, деда и брат

МИЛИВОЈУ КАЛЕЈСКОМ

МИЛИВОЈУ КАЛЕЈСКОМ

МИЛИВОЈУ
КАЛЕЈСКОМ

1956–2016.

1956–2016.

1956–2016.

Никада те нећемо заборавити.
Брат ИЛИЈА, снајка ВЕРИЦА и братичине
ОЛГИЦА и ИВАНА

Последњи поздрав
нашем пријатељу од
ЦИЦЕ
и ВЛАДЕ ПРВАНОВ

од кумова ТРИФУЉЕСКУ с децом
(54/217485)

(52/217485)

ТОМА НАНУШЕВСКИ

(55/217485)

1939–2016.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Вечно ожалошћени: супруга ЗАХАРИЈА, ћерке
ВЕСНА и ТАЊА, зет АЦА, унучад МИЛАН,
СТЕФАН, ВЛАДИМИР и МИЛИЦА

Опраштамо се с тугом од нашег

Последњи поздрав

(78/217556)

Драгом комшији

МАРИЈА УСАЧЕВ

МИЛУШКЕ

1937–2016.
Наша вољена преминула је 3. априла, али ће заувек живети у нашим срцима.

БРАЦА, СЕКА, РУШКА с децом: ЈЕЛЕНА, ГОЦА,
ЗОКА и ЉУБА и зетови ВЛАДА и САША.

Ожалошћена: ћерка НАТАША с породицом

Нека почива у Божјем миру, а ми ћемо га чувати у нашим срцима.

(127/217771)

(32/217

ТОМИ
од МИЦЕ, ДАЦЕ
и НАЂЕ
(75/217553)

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

РАДЕНКУ
УРОШЕВИЋУ
Чуваћу вечно успомену
на свог непоновљивог
стрица.
МИЛОСАВ с породицом
(131/217731)
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4. априла 2016. у 67. години преминула је наша вољена

ПАВЛЕ НОВАКОВИЋ

СОФИЈА ЋУЛИБРК
1949–2016.
Сахрана је обављена 7. априла 2016, у 14 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву.
Сећање на твоју доброту и племенитост даје нам снагу да пребродимо ове тешке тренутке.
Мирно почивај.
Воле те твоји: ЖЕЉКО, ДРАГАН, АНТОНИЈЕ, ДУШАН,
КАТАРИНА и МАРТА
(133/217754)

Драги деко, с тугом у срцу пишем ове речи за тебе.
Заувек ћеш живети у нашим мислима, нашој души.
Вечно ћемо те волети и памтити.
Твоји најмилији унуци: САШКА, АНДРИШ,
АЛЕН и зет САША
(3/217344)

ПАВЛЕ
НОВАКОВИЋ

ПАВЛЕ
НОВАКОВИЋ

Отишао си и више се нећеш вратити, оставио
си нам велики бол у души. Вечно ћемо те памтити.

Последњи поздрав
драгом таји од ћерке
НАТАШЕ
и зета ДУШАНА

Последњи поздрав од
ћерке ЗОРИЦЕ, унука
НЕЦЕ, НОНЕ, ЈОЦЕ
и зета ПЕЂЕ

Навршава се пола године откако није с нама

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

(5/217334)

(6/217334)

9. априла, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и вољеном

ШАМУ БИРО
ПАВЛЕ НОВАКОВИЋ

12. IV 2011 – 12. IV 2016.
Заувек у срцима ћерке АЛЕКСАНДРЕ
и супруге ИРЕНЕ

Ти за мене ниси умро,
ти си далеко, умрли су
они који су заборављени.
Супруга МИРЈАНА

(71/217531)

(124/217701)

СИНИША СРДАНОВ

26. VII 1948 – 26. III 2016.
Последњи поздрав вољеном супругу, верном сапутнику и вечном пријатељу.
Твоја РАДМИЛА
(4/217344)

ЗЛАТОЈИ ГАЛЕТИНУ

31. марта 2016. у 74. години, преминуо је наш

Сећамо се с љубављу наших родитеља

ГОДИШЊИ ПОМЕН
Нашем драгом

РАПАИЋ

Нека те наше мисли загрле, нека те пољубе сузе наше, а успомене и бескрајну љубав коју си нам пружио остаће трајно у
нашим срцима.

(110/217640)

9. априла 2016. навршавају се две године од смрти наше драге

ЗДРАВКО

НЕЂО ЈАЊИЋ

Супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА

ВЕРА

1924–2010.

1929–2010.
Син и ћерка с породицама

1942–2016.
Сахрана је обављена 1. априла 2016, у 16 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга МИЛИЦА, ћерка
БИЉАНА, син ЖЕЉКО, зет ЉУБИША,
унучад ВАЛЕНТИНА, ТЕОДОРА и ЛУКА
и остала родбина

(118/217674)

14. IV 2015 – 14. IV 2016.

Његови: МОМИР,
ВАЛЕРИЈА и ИВАНА
(126/217707)

(35/217453)

ФРАНЧИШКЕ ЈЕВТИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ПАЛОЦ

МИШИЋ

1983– 2011.
Прошло је пет година откад није с нама наш вољени
Милан. Остају само мисли и драга сећања у нама.
Твоји најмилији

рођ. Сукич
Чувамо те од заборава!

Твоји најмилији

(15/217365)

(134/217760)

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину
да се 15. априла навршава четрдесет дана од
смрти

СТЕВАН ЛАЦКОВ
РАДОМИР

РАДМИЛА

1926–2001.
1930–2009.
Драгим родитељима породице МИШИЋ и МИШИЋ КОСТИЋ

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

(74/217546)

ЂОРЕ
СЕРАФИМОВСКИ
2003–2016.

2013–2016.
Супруга ЉУБИЦА, син
ДРАГАН и ћерка
ЈАСМИНА с породицом
(112/217649)

9. априла навршава се шест месеци од смрти нашег
драгог

ДУГИЋ

БРАНКА ИСАКОВИЋА
Породица

12. III 2005 – 12. III 2016.
11. IV 1994 –11. IV 2016.
Заувек ћете остати у нашим срцима.
Синови МИХАЈЛО и ЈОВАН с породицама

10. IV 1990 – 10. IV 2016.
Твоји родитељи

(58/217490)

(104/217631)

(30/217440)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНЕ
ГУЦИЈАН

Супруга МИЛИЦА
с децом

Ожалошћени: супруг
ЈОЦА, ћерка ИВАНА,
зет ЂУРА и унуци
ТЕОДОРА и ДУЛЕ

(111/217642)

(113/217)

9. априла 2016, у 11 сати, даваћу годишњи помен мојој мајци

Последњи поздрав и четрдесетодневни помен
снајки

ЛЕЛА

дипл. инж. геологије

Драга мама

АЛЕКСАНДАР

ПОМЕН
Навршава се десет година од смрти вољене

СЛАЂАНИ

Син СРЕЋКО

од свекрве СОФИЈЕ

(123/217692)

(114/217)

књиговођа
2012–2016.

МИЛИЦЕ МИМЕ ЛАЗИЋ
Време не носи заборав.

Љубав и сећање.
Твоја ћерка ЛИДИЈА с породицом
(117/217668)

САВА ЂОРЂЕВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ГОРДАНА СТАНОЈЕВИЋ
ДОБРИЛИ ДАЧИЋ

БОЖИ
ГВОЗДЕНЦУ

Породица ЛАЗИЋ
(81/217566)

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

Петак, 8. април 2016.
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БОЛНО СЕЋАЊЕ НА

ТИЈАНУ ДРАКУЛИЋ
5. IV 1991 – 5. IV 2016.

ТИЈО
У пролеће нестало је цвеће
Бол у срцу вечно нам остави,
цвет младости, нада сваке среће,
заувек нас у црно обави.
Имала је мајка цветак, сунце,
људе, живот цео
а сад оста само хладан мермер
го и бео.
Смрт нам Твоја целу радост узе,
остаде нам само бол, туга и сузе.
Сваког дана мајка дође да обиђе своје чедо, да пробуди мезимицу своју, да загрли, да Те стегнем Тијо јако, јер те је мајка жељна много.
Што те мајка заменила није, да си своју младост наставила, своје жеље и планове испунила. Много си ми жеља имала. Сада само хладан мермер
грлим, хладне слике Твоје љубим. Твоје ствари само мазим, Твоје име само пишем. Твоју сенку стално пратим,
али Тебе Тијо нема, Тебе је мајка много жељна.
Што ме тако хладно гледаш, скамњена Тијо јако, кад си увек нежна била, разумела своју мајку. Отвори ми Тијо очи, отвори ми душо уста, кажи
Тијо једном мајко, оче, брате. Тих сам речи жељна јако.
Што не дођеш својој кући, да развеселиш кућу мало. Све је пусто, све је празно, моје Тије нема више. Стално тако мајка себе пита, ал одговора
душо нема.
Нек ти пут до нас буде мирис цвећа који Ти беремо и прелепе успомене које нас вежу за Тебе.
Незаменљива је твоја љубав, а смрт твоја отворила живу рану која нам никад зацелити неће.
Неутешни родитељи, брат и братаница ТИЈАНА
(12/217358)

9. априла 2016, у 11.30, на Новом гробљу
обележићемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

АНЂЕЛКИ ПАВЛОВ

Син ЗОРАН, ћерка ЈЕЛЕНА, снаја ВЕСНА,
зет ЗОРАН, унуке КАТАРИНА и ЕМА
(62/217494)

У суботу, 9. априла 2016, у 11 сати, на Старом
православном гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

ОЛГИ НИКАШИНОВИЋ СЕЈИ

Прошла је тужна година откад није с нама
наш драги

ЖИВАНКО
ОСТОЈИЋ

ВЛАДИМИРА
ПЕРОВИЋА

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на њега.
Годишњи помен одржаћемо 9. априла, у 11.30,
на Старом православном гробљу.

С поносом и љубављу
чувамо успомене на њега.

Породица ОСТОЈИЋ

Супруга МИЛЕНКА,
син РАДОВАН, снаја
БРАНКА, унук
ПРЕДРАГ
и остала родбина

69/217519)

(36/217454)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВ АЦА

прим. др
ВОЈИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ

Најмилији

2005–2016.
С љубављу и поштовањем чувају га од заборава син ЗОРАН,
снаја ЈАСМИНА
и унуке СЛОБОДАНКА
и СЛАВИЦА

(27/217425)

(109/217638)

С тугом, болом и љубављу.
Много нам недостајеш.

18. априла 2016. године
навршава се година од
смрти нашег драгог

ДУШКО
КАПУНАЦ
ДУЦА

ДУШКО
КАПУНАЦ
ДУЦА

ДУШКО
КАПУНАЦ

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Сине мој вољени, откад
си отишао мајци си
оставио године туге и
вечну бол за тобом.

Татице,
прошло је 365 дана откада је престало да куца
срце мог највољенијег
бића. Ја сам избројала
само један дан и још
увек сам код првог дана.

Никада те неће прежалити твоја неутешна
мајка НАДА

Воли те бескрајно твоја
неутешна ћерка
ОЛИВЕРИЦА

Драги тата, иако си отишао пре годину дана, ја
те никада нисам изгубила. Ти си ту. У мени, у
мојој љубави, мојој сузи, мојој срећи и у мојој
тузи. У сећању мом и
успомени вечној.
Увек ћеш недостајати
твојој ћерки НАТАШИ

(106/217632)

(105/217632)

(107/217632)

1956–2015.

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

9. априла 2016. године,
навршиће се девет година откад није с нама
наш драги

11. IV 2000 – 11. IV 2016.
ДРАГИША
с породицом
(72/21753)

ДУШКО КАПУНАЦ ДУЦА
ЈОРДАН
КАРАНФИЛОВСКИ
ДАНЕ
Увек ћеш бити у мислима, заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(41/217466)

19. VII 1956 –12. IV 2015.
Мазо моја, ако твоја душа моју душу слуша,
чуће плач и јецај бескрајни.
Ако твоје очи моје очи траже видеће тугу од понора дубљу и од неба већу.
Ако моје срце у твом срцу куца осетићеш бол и
љубав вечну.
Твоја супруга СЛАВИЦА
(108/217632)
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Петак, 8. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

БОЛНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

У уторак, 12. априла, у 11 сати, на Православном гробљу даћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци и баки

ЂУРИЋ

ДОБРИВОЈЕ ВОЈИНОВИЋ
академски сликар

БРАНКО
1970–1989.

ДУШАН

БОЈАН

1939–2001.

1968–2014.

2011–2016.

СТОЈИ

На гробу тишина, а у нашој кући велика
празнина.

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

Супруга БРАНКА, ћерка ЛЕЛА
с породицом и син АЦА с породицом

Твоја деца и унучад

(16/213369)

(85/217576)

(76/217554)

Двадесетпет година је
прошло откада нас је
напустио наш драги

СЕЋАЊЕ

БОЈАН ЂУРИЋ

НИКОЛА БОДРОЖИЋ
Девет година се навршава, а бол и туга су увек ту. Остају само мисли и драга сећања.
Твоја породица
(73/217542)

Две године су прошле
откако си заувек отишао, а нас оставио да
тугујемо за тобом Бојане.
Твоја тетка ЈЕЛИЦА
с породицом
(77/217554)

(66/217513)

(17/217383)

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ

РАДЕНКЕ ВАСИЋ

ЉИЉАНЕ
ДЕЈАНОВСКИ

Твоји најмилији
(22/217404)

(42/217465)

5. априла навршило се две године откако ме је
напустила моја

ВЕЛИКИНАЦ

Породица

13. априла 2016. навршиће се пет година без наше

Прошло је шест година без тебе, недостајеш нам
све више.
Твоји: мама СЛАВИЦА, тата ЗЛАЈА
и брат БОЈАН

Помен родитељима

Увек у нашим срцима.

7. априла навршило се три године од смрти наше драге

14. IV 2010 – 14. IV 2016.

Нећемо те препустити забораву.
Дубоко у нашим срцима и даље живиш.

1940–1991.
Године које пролазе не
бришу сећање на тебе.
Супруга САВИЦА, син
ЈОВИЦА и ћерка
ВЕРИЦА с породицом

11. IV 2006 – 2016.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

9. априла, у 11 сати, на гробљу Котеж 1, даваћемо шестомесечни помен

МИРОСЛАВИ МИНИЋ

ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ

ВОЈА
ЈОВАНОВСКИ

2013–2016.
Живела си скромно, а отишла достојанствено.
Остаје љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи, а с поносом Те помињемо.
Твој супруг БЛАГОЈЕ, ћерка МИЛЕНА, синови
ЗОРАН и МИЛОРАД с породицама чувају успомене, и све лепо што си нам пружила.
Хвала ти...
(13/217360)

13. априла 2016. је пет
година откада је преминуо

ТОМИСЛАВ

АНЂЕЛКА

10. IV 2015.
3. IV 2016.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 9.
априла, изаћи на гробље, у 11 сати.
Ожалошћени синови ЂОРЂЕ
и ДУШАН с породицама
(14/2173654)

1940–2014.
Кад срце и душа боле, време није лек, већ тиха
патња и вечна рана. Не постоји време које умањује тугу ни речи којима се може описати колико ми недостајеш.
Вечно си у мом срцу.
Ожалошћени супруг ХАСИМ
(63/217496)

Прошло је годину дана од смрти нашег стрица и четрдесет дана од смрти стрине

ВЕЛИКИНАЦ

ТОМИСЛАВ

Почивајте у миру.

АНЂЕЛКА
ВЕРИЦА и ЈЕЛИЦА с породицама
(80/217564)

Мили моји

Супруга ВЕРИЦА
с децом и унуцима
(70/217621)

Ево, прође година откада
те нема. Нисмо те заборавили и никад нећемо.
Твоја ћера ЈАСМИНА,
син ИВАН, унуци
ВЛАДА, ЉИЉАНА
и ЧЕДА, зет ВЛАДА и
муж ИВАН.
Вечно живиш у нашим
срцима

АНЂЕЛКА

Теши ме једино помисао да ме с неба заједно чувате.
Воли вас унука ЛИДИЈА
(83/217570)

ЈЕЛКА ТУДИЋ
9. IV 1997 – 9. IV 2016.
Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет
СТАНИМИР и једини
унук ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ
(50/217477)

(79/217558)

ВЕЛИКИНАЦ

ВЕЛИКИНАЦ

ТОМИСЛАВ

ВАСА ФЛОРА

(19/217397)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЛИДО

ЈЕЛИСАВЕТА РЕПЕРТ ЦЕЦИ

рођ. Маринковић
1954–2011.
Ожалошћени: мајка
СРБИНКА, брат
ЖЕЉКО са синовима
и супругом

ТОМИСЛАВ

Увек ћемо те памтити по
добру, бака

АНЂЕЛКА

Љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи...
Ваши: БРАНИСЛАВ, САНЕЛА и ДАВОР
(82/215570)

СТОЈО
Уна ИВАНА ВУЧИЋ
с породицом
(86/217591)

Петак, 8. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

8. априла 2016. године, дан незаборава,
отишао ми

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ
У срцу туга, на гробу тишина, вечно ћеш
бити у нашим срцима и мислима.
Почивај у миру.
Сестра ТЕРЕЗА, зет ЉУБИША,
сестричине ДРАГАНА и СВЕТЛАНА
с породицом

9. априла 2016. одржаће
се шестомесечни помен, откако нас је напустио наш вољени

ЉУБЕ
ЈОНОСКИ

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ

2014–2016.

31

Две године сам стално сама, туга ми је велика.
Јелићу мој, време брзо пролази.
Почивај у миру.
Твоја НЕГИЦА

С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи, чуваћемо те од заборава.
Воле те твоји: супруга
РАТКА, ћерка
МИРЈАНА, син ВЛАДО
и унуке ЈЕЛЕНА
и ИВАНА с породицама

(10/

(11/

СЕЋАЊЕ

(29/

10. априла навршава се петнаест година од смрти нашег вољеног

на драге родитеље и стрица

Прошло је две године откад није с нама
наша вољена

ЂУЛИНАЦ

МИЛЕНИЈА ТЕОФИЛОВИЋ
1931–2014.
Много нам недостајеш.
Стално си у нашим мислима.
Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

ЂОРЂА БАЛЧИНА

ЖАРКО

МИЛКА

ЖИВОЈИН

1931–1983.
1934–2001.
1935–2008.
С љубављу и сећањем на најлепше успомене, чувамо вас од заборава.
Ћерка и синови с породицама

IN MEMORIAM

(26/217424)

(20/217400)

13. априла, у 10 сати, на Католичком гробљу даваћемо четрдесет
тужних дана откако није с нама

(28/217435)

Био нам је понос и велики ослонац, предиван супруг, отац, свекар и деда. Тешка је и помисао да
га више нема међу нама. С љубављу и поштовањем чуваћемо га вечно у нашим срцима.
Његови најмилији: ЈЕЛЕНА, МИЛАН, БОЈАНА,
УРОШ и ТАМАРА

10. априла 2016. даваћемо годишњи помен нашем вољеном

МИОДРАГ МИХАИЛОВИЋ
6. VI 1924 – 10. IV 1986.

МИРОСЛАВУ КОВАЧИЋУ

ГОРАН ПОПОВ

1974–2016.
Дани пролазе, а ниједан без суза и сећања на тебе.
Постоји љубав коју смрт не прекида. Ти ниси умро, ти си за нас жив.
С љубављу твоји најмилији: мајка МИРЈАНЕ, ћерка ЈОВАНА,
супруга САНЕЛА, бака ДЕСА и породица КЕЛЕМЕН из Канаде

Време пролази, али у срцима оних који те воле
живећеш вечно.
Супруга СЛАЂАНА и ћерке САНДРА
и ЈЕЛЕНА с породицом

(21/217401)

СЕЋАЊЕ

6. априла 2016. навршило се тринаест година
без нашег вољеног

Заувек си у нашим срцима.
Супруга ВЈЕРА, ћерке ИВАНКА и ДУШАНКА
с породицама
(31/217442)

У суботу, 9. априла 2016, у 11 сати, на старчевачком гробљу обележићемо годишњи помен

(8/217351)

У суботу, 9. априла, у 11
сати, обележићемо шестомесечни помен нашем

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНИ КОБАС

ДУШАН
ПЕТРОВ
13. IV 2000 – 13. IV 2016.
Туга за тобом је вечна.
Вољени не умиру. Недостајеш нам.
Твоја породица
(47/217474)

РАДЕНКА
ВАСИЋ
Драга мајко, прошла је
и трећа година откако те
нема, али постоји љубав
коју смрт не прекида и
туга коју време не лечи,
а твоја племенита душа
живеће вечно у нама.
С љубављу ћерка
МИЛЕНА с породицом
(25/217423)

БОШКА
СИМИЋА
2003–2016.
Никада те нећемо заборавити.
ВОЈКА с децом
(18/217390)

БОГОСАВУ
КОТЕВСКОМ
1939–2015.
Успомену на њега
чувају његови синови
с породицама

ВАСА
СЕБАСТИЈАН
ПАП

(32/217444)

Девет година без тебе
пролази, а сећање на тебе остаће вечно.
Супруга ДОЦКА

БОЛНО СЕЋАЊЕ

(7/217344)

(34/217452)

Помен вољеном сину

Година прође, а ти нам све више недостајеш.
Чежња за тобом је све већа, наша мила супруго,
мајко и бако.

Четрдесетодневни помен

ВЛАДО
НОВИЋЕВИЋ
8. X 2015 – 8. IV 2016.

НЕБОЈША
ЗАВРШЕК

Колегинице и колеге из
„Тамиш информатике”

Прошло је шест месеци
туге и бола за изгубљеним братом.
Ожалошћени брат
ЉУШО с породицом

6. VII 1957 – 9. IV 1990.
Време не може избрисати бол, љубав и сећање
на тебе. Вољени никад
не умиру.
Твоји најмилији

(33/217448

(65/217508)

1/217324)

ПАВЛЕ РАЖНАТОВИЋ ПАШКО

МИРОСЛАВУ КОВАЧИЋУ
Живиш и живећеш у нашим срцима вечно.
Мама и тата

6. IV 2006 – 6. IV 2016.
Љубав и доброта којима си зрачио живи у нама.
Брат КРСТО с породицом

(9/217352)

(2/217330)

ЦЕЦИ

32

ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
4. марта: Даницу – Драгана и Радомир Мариновић; 11. марта: Иву – Сандра
Гетејанц и Себастиан Раду; 13. марта: Елену – Александра Јеличин и Кристијан
Гуга; 15. марта: Јовану – Ранка и Јован Поповић; 16. марта: Нину – Јелена Марковић и Дејан Јованов; 17. марта: Машу – Гордана и Саша Костић; 18. марта:
Лену – Сања Банев и Саво Станишић; 21. марта: Искру – Александра Брашован
и Александар Ракић, Ану – Ивана и Предраг Живановић, Милену – Ивана Кузмановић и Александар Петровић; 23. марта: Софију – Бранка и Бојан Шијаковић.

28. фебруара: Тадију – Јелена Михајлов; 2. марта: Роналда – Драгана Новаков и Ђурица Стојков; 4. марта: Михајла – Јелена Ивић Радевски и Милан Радевски; 8. марта: Робина – Маријана и Мартин Бабка; 12. марта: Немању –
Бојана Божовић и Ненад Кофиловски; 14. марта: Андрију – Дијана и Никола
Малушев, Стефана – Јелена Чордаш и Даниел Георге; 15. марта: Николу – Светлана Богданић и Драган Новаков; 17. марта: Богдана – Милица и Игор Петров;
18. марта: Филипа – Маријана Пантелић и Иван Вуковић, Савана – Биљана
Божић Живановић и Милан Живановић; 19. марта: Стефана – Јелена и Владимир Ковачевић, Андреја – Снежана и Александар Тодоровић, Николу – Тијана
Шимон и Саша Антић; 20. марта: Милоша – Наташа и Предраг Миловановић;
22. марта: Страхињу – Николина и Живанко Стојанов.

ВЕНЧАНИ
24. марта: Ивана Врдољак и Бојан Вилотић, Розалија Киш и Јошка Шајн; 26.
марта: Душица Илић и Dik Tobias Kurt Volker; Кристина Баба и Дени Лотреан; 31.
марта: Слађана Башић и Мирко Дробњак, Елизабета Томечек и Жарко Увалин.

УМРЛИ
24. марта: Славко Менићанин (1962), Миле Прелић (1949); 25. марта: Пало Фаркаш (1960), Перо Гагић (1950); 26. марта: Павле Новаковић (1948), Љубивоје Симовић (1934), Вујица Петровић (1930); 27. марта: Мирко Пантелић (1943), Ана
Анкуцић (1930), Ђурђевка Старц (1955), Стојанка Дероњић (1945), Стеван Трифунов (1936); 28. марта: Ђорђе Васић (1933), Бранислав Остојић (1960), Анто
Марић (1926), Бисерка Бабин (1923), Радован Петров (1930), Владислава Јакшић
(1947), Ковиљка Јовић (1936); Даница Борота (1936), Зоран Ђорђевић (1940),
Слободанка Белошевић (1935), Раденко Урошевић (1937); 29. марта: Гордана Радоман (1947), Ева Бјелопетровић (1927), Анча Ступавски (1930), Вера Митровић
(1957); 31. марта: Неђо Јањић (1940), Ласте Манасиевски (1953).

Припрема: Момир Пауновић

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА
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Делујете самоуверено, организовано и ефикасно, па на људе око
себе остављате веома јак утисак.
Мањи стомачни проблеми појачаће вашу нервозу, па ће трпети
породица или партнер. Тренутно
сте у љубавном заносу.

Осећате малу празнину у свом
стваралачком заносу. Уморни
сте од доказивања оног очигледног. Поштујте рокове и пустите
друге да се боре и доказују. Пружите партнеру прилику да вам
покаже да је на вашој страни.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Максимално се потрудите да не
изазивате сукобе са сарадницима, јер ће се неке ствари решити
саме од себе. Не будите сујетни.
Тренутни занос може врло лоше
да се одрази на ваш породични
живот. Опрезно.

Не губите снагу и време на беспотребна убеђивања. Направите
план рада, али и нерада. Успорите, одморите се. Никако не улазите у новчана улагања. Много
лепих заједничких тренутака и
изненађења.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Радите на својој концентрацији,
пажљиво бирајте шта ћете рећи и
како. Склони сте честим променама расположења, а ствари на
емотивном пољу баш и не иду како сте замислили. Слушајте свој
инстинкт.

Направите листу приоритета, добро анализирајте своје пословне
и финансијске могућности. Ако
сумњате у нешто, направите тест
и све ће се разјаснити. Не мучите партнера својим ћутањем.
Разговор је лек за све.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Много контаката с људима различитих профила. Не брините,
све иде како сте замислили, али
не одбијајте понуђену помоћ. У
љубави сте помало несигурни.
Преузмите иницијативу и улепшајте свој живот.

Окружују вас људи који у много
чему не могу да вас прате. Употребите свој дар за дипломатију
и избећи ћете сукобе. Неко је заголицао вашу машту, али нека
остане само на томе да не бисте
изгубили оно што стварно вреди.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Некако вам недостаје снага да
се суочите с финансијским проблемима. Сарађујте с људима
који ће вам дати праве информације. Срећа је на вашој страни,
па вам следи неки новчани добитак. Стабилан љубавни период.

8

АНАГРАМИ
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(23. 10 – 21. 11)
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ПОБРО,
ЛЕК ЗА ТО – КАЗНА!
НАША ТВ ВОДИТЕЉКА (Ј = Л)

ЈЕДНА
ДРАГУЉ
СЕКА

7

1
2

ИЗИГРАВАЊЕ ПРОПИСА (К = У)

5

2

5

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

7

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

4

Не верујте превише туђим обећањима. Ослоните се искључиво
на себе. У успону сте и на пословном и на љубавном пољу.
Не компликујте живот беспотребним сумњама и питањима.

Бик

Потрудите се да обезбедите потребну подршку сарадника и надређених пре него што кренете у
акцију. Не улазите у кредите.
Мања љубавна стагнација је само последица умора. Успорите са
захтевима.

Речи су састављене од следећих слогова: ВАЦ, ЗВО, КА, КРА,
ЛИ, ЛО, МА, НА, НА, НА, НАЦ, НАЦ, НЕ, О, ПА, ПА, ПАН, РЕ,
РЕ, РИ, РИ, РИ, РИЗ, СТА, СТА, СТА, ТА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. повртарска биљка, 2. мушки и
женски одевни предмет, 3. особа која припада старијем свету
(антоним речи омладинац), 4. новац који је некад био у оптицају, 5. популарни назив за Букурешт, 6. накнада за услугу звонара, 7. птица певачица.

3

Не разумете баш најбоље партнерове намере, али потрудите се
да избегнете сукобе. Промените
тактику у раду с колегама. Биће
неколико занимљивих пословних
понуда и могућности за лично напредовање и успех.

(23. 8 – 22. 9)

СУДОКУ

2

(23. 9 – 22. 10)

Девица

3

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

За водоравне појмове дати су описи, а
наведене су речи које треба да упишете
усправно.
ВОДОРАВНО: 1. новинар и некадашњи директор „Панчевца” (на слици), 2. завештање (турц.) – град у Сирији, 3. добро
(мађ.) – безглаво бежање преплашене стоке, 4. слово грчког алфабета – друге – скуп
дипломатских представника у једној земљи, 5. подстицати ватру – војна установа
(скр.), 6. бивши генерални секретар ОУН
(Кофи) – делатник, 7. присталица коренитих промена.
УСПРАВНО: АНИ, АНС, АРАД, ЕЛЕК, ЗАЈЕЧАР, ИДИ, МЕДОВИТ, МЕТАЛ, НЕТИК, НС, ОМОТАНА, ОПОРУКА, РА, РАП, СТАНАРА.

Ован
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РЕШЕЊА – Комбинована укрштеница: Зоран Спремо, аманет, Алеп, јо, стампедо, ета, ине, кор, чаракати,
ву, Анан, радник, радикалиста. Магични штит 7 х 9:
краставац, панталоне, остаринац, старе паре, Мали
Париз, звонарина, канаринац. Анаграми: злоупотреба
закона, Александра Гудељ. Судоку: 493725681,
568941723, 712863495, 639574218, 825619374,
147382569, 271458936, 384296157,956137842.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 8. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕСВАКИДАШЊИ СУСРЕТ НЕКАДАШЊИХ ШТИЋЕНИКА „СПОМЕНКА”

ДИРЉИВИ ПОВРАТАК У КУЋУ ДЕТИЊСТВА
Вероватно најтоплије приче
могу се испричати о људима
које живот није мазио до те мере да од најмлађих ногу остану
без родитељске љубави и топлине дома, па да потом, попут
малих феникса, одважно крену
кроз трновито животно путешествије и успут очврсну као
каква гранитна стена.
Они су заправо прави хероји
данашњице, које треба величати, али не само речима већ
неупоредиво више и делима.
Један од упечатљивијих
примера подршке том пресудном искораку у стваран живот
јесте и њихова „кућа детињства” – Дом за децу и омладину без родитељског старања
„Споменак”.
Некада деца тужног погледа,
данас људи од самопоуздања,
никад га неће заборавити...
Након много година тридесетак некадашњих штићеника
Дома за децу и омладину без
родитељског старања „Споменак” окупило се у петак, 1.
априла, како би евоцирало
успомене на дивне дане проведене с васпитачима и пријатељима у топлини јединствене
установе.
За већину њих је тај сусрет
изгледао као првоаприлска
шала или, још боље, повратак
у бајку; били су то тренуци када навиру она танана осећања
која човека чине најпродуховљенијим бићем. Радост, срећу, па ни сузе, нису могли, а
ни морали да крију, јер, забога, налазили су се у правом породичном окружењу.
Васпитачи као други родитељи
Већ при самом доласку било је
јасно да је реч о још увек веома младим, али одраслим и
формираним људима. У свакој
њиховој пори била је уочљива
пламтећа жеља да се сретну са
старим пријатељима и саборцима, као и са онима који су
их у тој припреми за живот
безгранично бодрили.
Тридесетак бивших штићеника, махом младих људи између двадесет и тридесет годи-

на, првенствено се окупило како би се међусобно дружило и
видело с драгим васпитачима
или, како многи рекоше, другим родитељима. Пожелели су
и да обиђу своје некадашње собе или, рецимо, керамичарску
радионицу и подсете се дечјих
радова. Имали су вољу и да упознају нове штићенике, као и да,
поред осталог, с њима одиграју
и једну крајње пријатељску
утакмицу. На крају, пало је и
топло дружење уз музику и богато послужење које су сами
штићеници приредили.
Главна иницијаторка ове
дирљиве приче Сања Адвигов
у Дому је провела тринаест година, а данас је мајка седмогодишњег детета и ради као медицинска сестра.

– Били смо добра генерација,
па иако нас је било преко сто,
живели смо као породица и
сви смо изашли на прави пут.
Стога сам желела да нашим вољеним васпитачима, који су
увек веровали у нас, покажемо

шта смо све урадили и какви
смо постали после толико времена, то јест да њихов труд није био ни најмање узалудан.
Они су на нас оставили толико
дубок траг да сам са собом понела део сваког од њих и кад
васпитавам дете, обраћам му
се као једна Радмила или Тонка, или сам строга као наставник Миле. Њихова струка и,
још више, љубав пресудно су
утицали на то да постанемо добри и породични људи... – није
заборавила своје „друге родитеље” некадашња штићеница.
Вредело је...
Још један од инспиратора овог
окупљања је Милан Домба из
Врбаса, данас успешан пољопривредни произвођач. Родитељи су га још као малог прерано напустили, а имућна родби-

ЈЕДИНСТВЕНО ОКУПЉАЊЕ НА ЈАБУЧКОЈ ПИЈАЦИ

Први пролећни ручак чланова удружења
Јабучани су учинили оно што
ником у окружењу досад није
успело. Или им, макар, тако
нешто није пало на памет.
У недељу, 3. априла, на новосаграђеној сеоској пијаци, почев од јутарњих сати, чланови
свих локалних удружења грађана и запослени у појединим
приватним фирмама дружили
су се захваљујући свесрдној логистичкој помоћи Месне заједнице уз добар залогај и понеку
капљицу, веселили се и играли
уз живу музику.
У дванаест котлића крчкале
су се све саме гурманске лепоте:
од неизбежне српске и македонске хране – пасуља, преко рибље
чорбе и папака у сафту, до гулаша (ловачког и овчијег) и паприкаша (пилећег и рибљег). На
тезгама на којима се одвијала
припрема специјалитета били
су постављени натписи локал-

них организација: пољопривредника, винара („Грозд”), еколога
(„Наш Тамиш”), ловаца („Змај”)
и голубара („811-Илинден” и
„151”). Ватре су потпаљивали и
рукометаши, запослени у рибарници „Рио Фелиција” и пиланама „Луис” и „Мица”, као и представници Месне заједнице и
Удружења Македонаца „Илинден”.
Када је реч о најбројнијој
националној мањини у Јабуци, њих су тог дана посетили
председник Националног савета македонске националне
мањине Борче Величковски и
министар саветник у македонској амбасади у Србији Бојан
Ђорђев. Он је изјавио како би
волео да сличне манифестације заживе и у другим местима, а институција коју он заступа помагала би таква окупљања.

на га није прихватила, па је био
распоређен у „Споменак”.
– Након преживљене трагедије живот у Дому за мене је
био незамисливо бајковит. Напустио сам га после бомбардовања и дословце отишао на
улицу, али сам се убрзо снашао
у повртарству и сада од њега
сасвим пристојно живим. Поносим се што сам био домац и
сви моји радници то знају. Било је ту сијасет лепих тренутака, али и анегдота. На пример,
имао сам немиран дух, поготово када је реч о девојчицама,
па би ме покојни васпитач Коста повремено благо повукао за
зулуф. С друге стране, био сам
вредан и интересантно је да
сам прве, сасвим солидне паре
зарађивао продајући „Панчевац” – након што је то изговорио, некадашњи домац доживео је позитиван шок јер је добио примерак последњег броја
нашег недељника.
Међу присутнима су се нашли и садашњи и некадашњи
васпитачи. Легендарна Љиљана Тончић, данас пензионерка, није крила емоције због
овог окупљања, поред осталог
и зато што је враћа у лепа времена.
– Одлазили смо с посла презадовољни, јер смо сваког дана
успевали да урадимо нешто добро за ову децу. Гледајући их
сада као одрасле и остварене

људе, просто не умем да искажем срећу. Када, рецимо, мој
Милан, као успешан предузетник, каже: „Ово је мој радник”,
присетим се малог враголастог
плавушана и прожму ме они
слатки трнци. За тако нешто
вредело је живети и радити –
говорила је директно из срца
дугогодишња васпитачица.
Путоказ за живот
Након што их је срдачно поздравила актуелна директорка
Тања Лукић Апт, некадашњи
становници „Споменка” су
приликом почетног представљања исијали невиђену количину сетних осећања, која су
нарочито кулминирала када
се путем модерних (мобилних) технологија јавила једна
од штићеница и, уз реку суза,
поздравила скуп чак из Француске.
Иако је прошло много година откад су напустили „кућу
детињства”, очигледно је да ће
јој се увек радо враћати, макар
и путем мисли и успомена, како би освежили емоције и улили себи неизрециву количину
толико неопходне позитивне
енергије.
Ове младе људе друштво
мора посматрати као хероје, а
њихова храброст да се боре за
живот мора бити путоказ, али
и опомена, многима који су
превише ушушкани у своје породично окружење.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Тери

Величковски је похвалио
лепу иницијативу за дружење
људи из јабучких удружења,
што је видео као добар модел
за сарадњу у превазилажењу
разних животних потешкоћа,
и најавио почетак обележавања седамдесет година од досељавања Македонаца у Војводину, 9. априла, на Тргу мученика у Панчеву, које ће бити
настављено у Јабуци, Качареву и Глогоњу.
Сви су били одушевљени
догађајем названим „Први
пролећни ручак јабучких
удружења” и сагласни са идејом доктора Горана да се овакво дружење „обичних и нормалних људи” приређује сваке
прве недеље у месецу. Taj
предлог су оберучке подржали
и многи други мештани, попут, рецимо, Вицка и Живка;
Јовица би волео када би следећи пут било још више људи, а
Саша је рекао да је ово оку-

пљање за памћење, али да је,
нажалост, било и оних који су
хтели да га спрече.
Председник месне скупштине Слободан Илић сијао је
од задовољства и делио мишљење огромне већине суграђана. Напослетку је захвалио
на сарадњи свим удружењима
(која су сама поднела све трошкове организације), као и на
подршци уваженим гостима
из градске власти.
Сума сумарум – неколико
стотина расположених грађана
уживало је у присном дружењу
и пикантним залогајима, а котлићи и тањири готово да су
били побрисани као после темељног прања детерџентом.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Мужјак је пронађен крајем
марта у Улици Филипа Вишњића, у близини градске
болнице, без огрлице и микрочипа, те није било могуће
утврдити ко је његов власник.
Уколико неко препозна овог мирног, шармантног и веома
дружељибивог теријера, може позвати градско прихватилиште на број телефона 352-148, а ако се ипак нико не јави у
примереном року, пас ће бити понуђен на удомљавање.

Буби
Шестомесечна куца је током зимских дана пронађена на улици с
повредом и у прилично лошем општем стању. На срећу, захваљујући
нези и помоћи коју су јој пружили
привремени старатељи, Буби се веома брзо вратила у форму.
Вакцинисана је, по потреби ће
бити и стерилисана, па након неколико месеци тражи трајни дом.
Живахна је и радознала, али и веома привржена и активна, а од новог власника „захтеваће” много времена и простора за игру.

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

ВИКЕНД ОБЕЛЕЖЕН ПОБЕДАМА
Динамо „прескочио”
Зубин Поток
Панчево боље
од Пожаревца

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БРЗОМ ХОДАЊУ

ДОГАЂАЈ ЗА ПАМЋЕЊЕ
У организацији Атлетског
клуба Тамиш из нашега града,
у суботу, 2. априла, одржано је
првенство Србије у брзом ходању на путу, за све категорије.
Надметање се одвијало у Војловици, а протекло је у најбољем реду. Званично су учествовала 52 такмичара из једанаест српских клубова, а ван
конкуренције су се надметала
и три атлетичара из Сарајева.

Државно првенство је званично отворио градоначелник Панчева Саша Павлов, а потом су
сви учесници кренули у бој за
медаље, али и за место у репрезентацији Србије која ће се 16.
априла надметати на Балканском шампионату у Грчкој. Тркама у Војловици, управо из тог
разлога, присуствовао је и савезни селектор Слободан Поповић.
Атлетски клуб Тамиш се суграђанима представио са шест
такмичара, који су освојили
четири медаље, што је уједно
и највећи успех клуба откако
се такмичи у овој дисциплини. Млађи пионири су били
фантастични. Стефан Лазић је
освојио највреднији трофеј,
Урош Игња је постао вицешампион Србије, а Владимир
Драгојевић је зарадио бронзано одличје. Јелена Васиљевић
се такође окитила бронзом,
коју је освојила с личним рекордом од пет минута и 37 се-

кунди. АК Тамиш је тако постао најуспешнији клуб у Србији у конкуренцији млађих
пионира. Солидан утисак су
оставиле и Јана Марек и Ања
Марић, али су остале без трофеја. У овој категорији у женској конкуренцији постављен
је нови државни рекорд на
1.000 метара, који сада износи
пет минута, шест секунди и 50
стотинки, а поставила га је

Барбара Станковић из параћинског Борца.
У најзанимљивијем надметању, тркама сениора, прваци
Србије постали су Душица Топић, члан АК-а Академац из
Ниша, и Владимир Савановић
из београдског Партизана.
– Хвала свим грађанима
Војловице, пре свега на искреној подршци, на стрпљењу, на
гостопримству, али и бодрењу
свих такмичара. Захваљујући
спонзорима и пријатељима
клуба успели смо да за све учеснике обезбедимо сокове, воду, сендвиче, пециво, ручак...
Поносан сам и почаствован
што смо баш ми добили организацију овако великог догађаја – рекао је Зоран Коцић,
алфа и омега АК-а Тамиш.
Челници Атлетског савеза
Србије су организацију такмичења у нашем граду оценили
као једну од најуспешнијих у
последњих неколико година.

Љубитељи игре с лепљивом
лоптом у нашем граду поново
имају много разлога за радост.
После једнонедељног „поста”
панчевачки супер Б лигаши
поново су на победничком колосеку. Викенд за нама донео
је добар рукомет, победе и нове бодове за Динамо и ЖРК
Панчево.
У утакмици шеснаестог кола рукометаши Динама су на
свом терену савладали одличну екипу Мокре горе из Зубиног Потока са 29:25. Иако је
било веома тешко вратити тим
у победнички ритам после пораза у Црвенки, тренер Иван
Петковић је са својим сарадницима одлично припремио
утакмицу, а момци које предводи су све замисли свог шефа
спровели у дело. Резултат таквог односа према обавезама
јесу и нови бодови, који учвршћују Динамо на лидерском
месту.
Била је то веома добра, чврста, права првенствена утакмица, у којој су гости из Зубиног Потока показали да умеју
да играју рукомет. У првом полувремену су били равноправан ривал, па су на одмор отишли с предношћу од једног гола (14:15). Ипак, у наставку
меча слика на терену се драстично променила...

без већих трзавица, не дозволивши ривалу да их озбиљније
угрози. Динамо је до нове победе и нових бодова носио
сјајни Миљан Буњевчевић, који је са осам постигнутих голова био и најефикаснији играч
утакмице. Јован Стојановић је
четири пута савладао противничког голмана, Бранко Радановић, Срђан Комланов и
Иван Радојичић су били пре-

там. Ствари су дошли на своје
место у другом полувремену.
Нисмо га имали у Црвенки,
али видело се још једном колико нам значи Бранко Радановић. Немам шта да замерим
играчима. Евидентна је била
жеља, воља. Било је и грешака,
али то је све рукомет. Честитам им на новој победи – рекао је тренер Динама Иван
Петковић.

цизни по три пута, Павле Бандука и Лука Радовановић су
постигли по два гола, а у листу
стрелаца су се уписали и: Миломир Радовановић, Милош
Вујић, Јован Сремчевић и Стефан Шапоњић.
– Знао сам да нас чека тежак меч. Тим Мокре горе је

Следећег викенда неће бити
такмичарских искушења за
„жуто-црне”, а после једнонедељне паузе они опет играју
пред својим навијачима. Дочекаће Топличанин из Прокупља.
Сјајне су биле и рукометашице ЖРК-а Панчево. У дванаестом колу Супер Б лиге
Светлана Ничевски и њене
другарице су пред својим навијачима на колена бациле великог фаворита. Панчевке су
убедљиво савладале Пожаревац, једног од кандидата за
највиши пласман. Резултат
тог сусрета је 32:25 (15:10).

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

У БАНОВЦИМА – ИЗ „КЕЦА”
У „ДВОЈКУ”
Капитен Бранко Радановић
је на паркет панчевачке хале
извео много борбенији и одлучнији тим. Већ у 33. минуту
на семафору је стајао резултат
16:15, а од тог момента Динамо није испуштао своју предност. Сигурном игром „жуто-црни” су меч привели крају

веома добар, искусан, зна рукомет. Динамо је млада екипа,
која расте кроз овакве мечеве.
После пораза у Црвенки очекиване су осцилације у игри.
Морао сам као тренер да урадим све да не дође до нервозе
међу играчима, да нас искусни гости не уведу у свој ри-

НАДМЕТАЊА НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

ОДЛИЧЈА САМО ПРИСТИЖУ
Међународни турнир у џуду под
називом „Нови Београд 2016”
одржан је прошлог викенда у
Спортском центру „Шумице” у
нашем главном граду. У конкуренцији 430 малих бораца из 39
клубова из Хрватске и Србије
одличне резултате су остварили
и наши најмлађи суграђани.
Џудо клуб Динамо се представио са двадесет једним так-

Девојке које предводи Игор
Шуловић су од самог почетка
утакмице играле храбро, нападачки, с великом жељом за
тријумфом. Домаће су повеле
са 4:2, а све што су Пожаревљанке успеле да учине, јесте
изједначење у 13. минуту, када је на семафору писало 6:6.
Тада су Панчевке додале гас и
из минута у минут само увећавале своју предност.
– Пожаревац је претендовао
на пласман у виши ранг, али
мислим да сада за то нема никаквих шанси. Дуго смо се
припремали за један овакав
меч. Добро смо „отворили”
утакмицу, девојке су биле мотивисане, видело се да јако желе ову победу. Играле су с много енергије свих шездесет минута. Физички смо спремнији
тим, а знао сам да ће ривал
играти дубоко према нашим
бековима, па смо форсирали
крила и утрчавање на пивотмена, што се испоставило као
добро решење, јер смо постигли 32 гола. Свака част девојкама. Све су дале велики допринос овој победи – истакао
је Игор Шуловић, тренер панчевачких рукометашица.
Сања Павловић је и овог пута била покретачка снага свог
тима. Популарна Цака успела
је одбрани два седмерца и много тешких шутева ривалки, чиме је улила неопходно самопоуздање својим саиграчицама.
Цеца Ничевски је била прави
капитен, преузимала је одговорност када је било најпотребније, а са седам постигнутих
голова била је и најефикаснија
на утакмици. Њима уз раме биле су и Маја Радојчин (шест) и
Марија Милићевић (седам голова), а запажен учинак су
имале и Ивана Танелов, Александра Митић, Мила Беадер,
Милена Живковић, Јелена
Цветковић и Јована Јелача.

мичаром. Златне медаље су
освојили: Матеја Стојановски,
Милица Секуловић, Алекса Ђуровић, Милош Стојановић, Андријана Кртенић и Филип
Француз. Сребром су се окитили
Никола Долинга и Урош Ћућа, а
бронзана одличја су заслужили:
Никола Марковић, Немања Јурица, Ђорђе Јакимовски, Јелена
Стојановски и Петар Мљач.

На овом такмичењу су учествовали и чланови ЏК-а
Панчево, међу којима је најуспешнији био Немања Нишић, који се окитио сребрним
одличјем.
Чланови поменутих клубова
били су запажени и на Првен-

ству Војводине за старије пионире, које је одржано у Кањижи.
Динамовац Данијел Маравић освојио је златну медаљу,
а чланови ЏК-а Панчево Лазар Албијанић и Катарина Путић окитили су се бронзаним
одличјима.

Утакмицама деветнаестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група
„Војводина”. После два узастопна, минимална пораза
пред фудбалерима Железничара је било неугодно гостовање у Новим Бановцима. Момци које предводи тренер Александар Стевановић отишли су
са жељом да се надигравају, да
покушају да поправе бодовни
салдо после два кола... На срећу све већег броја симпатизера, успели су у томе: Омладинац–Железничар 1:2 (1:0)
Тренер Стевановић је поверење за овај важан дуел поклонио екипи у саставу: Катанић, Матић, Ковач, Спасковски, Илић, Гудан, Јовановић,
Стајчић, Шалипуровић, Ковачевић и Новаков, а прилику су
добили и браћа Текијашки и
Благојевић.
Као и током припремног
периода, као и у првој утакмици пролећног дела шампионата, популарна панчевачка „дизелка” је у овом дуелу јурила
„минус”. Омладинац је повео с
1:0 у 24. минуту, а с минималном предношћу домаћина
отишло се и на одмор.
У наставку утакмице Железничар је кренуо још јаче и
агресивније на противника, с
великом жељом да што пре
промени резултат. Панчевци су
преузели средину терена,
осмишљавали су лепе акције и
организовали добре нападе. Таква игра донела је и промену
односа снага на терену... У 64.
минуту је Ковачевић на најбо-

љи начин искористио једну одбијену лопту и послао је иза леђа голмана Омладинца. Изједначење као да је дало крила
панчевачкој „дизелки”... Офанзива је постала још јача, а после
десетак минута дошло је и до
потпуног преокрета. У 75. минуту капитен Железничара
Жељко Стајчић кренуо је у соло
продор, успешно је избегао одбрамбене фудбалере домаћег
тима и шутом са око 15 метара
погодио је циљ – 1:2. Гол за велику радост гостију на терену и
на трибинама, погодак за велика три бода.

ТРИЈУМФ ПИОНИРА
У првој утакмици плеј-офа за
попуну Пионирске лиге Србије Железничар је на свом
терену савладао ФК „Петар
Пуача” из Новог Сада с 1:0.
Гол одлуке је постигао
Никола Вујичић.

Железничар је овом победом учврстио своје место у
средини првенствене табеле, а
наредног викенда дочекује
Бачку 1901 из Суботице. Гости
јесу фаворити, али уз подршку
навијача „дизелка” може стићи до повољног резултата.

Странe припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРИЈУМФ „ВЕПРИЋА”
Прошлог викенда је на Спортском центру „Младост” одржан први турнир Првенства
Србије у рагбију за пионире.
Екипа Динама 1954 освојила је прво место у конкуренцији шест тимова, а у финалу
је победила београдски Рад са
само једним есејом разлике.

Предвођени тренерима Александром Недељковићем и Филипом Димитријевићем, за клуб
уз нашег града су наступили: Јован Трифуновић, Лука Анђелковић, Стефан Јовановић, Огњен
Малушић, Стефан Драмићанин, Марко Ковачевић, Стефан
Милевски, Михајло Ђордан,
Александар Кркљуш, Алекса
Кракер, Давид Мунћан, Милош
Крсмановић, Вукашин Тулић,
Новак Бабић, Благоје Гојковић
и Страхиња Антић.

ВИЦЕШАМПИОНИ
Такмичари ЏК-а „Академија
Јочић” из Старчева постигли
су одличне резултате на Првенству Војводине за старије
пионире одржаном у Кањижи.
У веома јакој конкуренцији
Андреј Живановић и Радан
Ћирковић освојили су сребрне
медаље, а Лазар Стојановић и
Илија Ћосић су овог пута остали без трофеја.
Овај успех још више добија
на значају ако се зна да поме-
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДЛУКА ПАДА У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ
Фантастична победа
Борца над лидером
Одбојкаши као
мускетари – сви за
једног, један за све
Првенствена трка за бодове у
Првој лиги за одбојкаше ушла
је у сам финиш. До краја је
остало још само једно коло, а
исход шампионата је потпуно
неизвестан. Одавно једно такмичење није будило толико
интересовања спортске јавности, јер се за прва два места
(првопласирани иде директно
у виши ранг, а другопласирани у бараж с претпоследњим
тимом из Суперлиге) боре чак
четири клуба. Старчевачки
Борац је један од њих...
Било како било, момци које
предводи тренер Драгољуб
Стојановић још једном су показали да су прави спортски
хероји нашега града. Они су
прошлог викенда у Хали спортова на Стрелишту, пред око
400 навијача, савладали лидера – Јединство из Старе Пазове
с 3:0, по сетовима 25:16, 25:23
и 25:20, и тако наставили свој
победнички поход, али и трку
за елиту.
То је била можда најважнија утакмица у сезони, мада тешки мечеви тек предстоје, јер
су Старчевци једноставно морали да победе. Другачији исход би их избацио из борбе за
суперлигашки статус. И успели су! Лидер није имао нимало наде да може остварити нешто више од часног пораза,

иако би победом био сигуран
путник у елиту...
Љубитељи игре преко мреже
у нашем граду одавно нису могли да виде такву утакмицу. Борац је играо најбоље у последњих неколико година. Од првог
сервиса и вођства од 1:0 које је
донео Владимир Кнежевић
блоком „један на један”, па до
коначних 25:20, у трећем сету,
све је функционисало као најпрецизнији сат у игри Борца.
Феноменално су играли и Милош Милић, Радо Спасојевић,
Бојан Познић, Саша Рајковић,
Немања Милетић, Милан Зиндовић... Дисали су као један,

борили су се као лавови, „летели” су по терену, није било изгубљене лопте... Неко рече после утакмице да су одбојкаши
Борца ову утакмицу одиграли
по моту чувених мускетара –
сви за једног, један за све!
Заиста, одавно није било такве сарадње међу играчима,
такве узајамне енергије, толико разумевања и предосећаја за
потезе које треба одиграти...
Страховит темпо који су наметнули од самог почетка, домаћи одбојкаши успевали су да
одрже током целе утакмице.
– Ово је велика победа нашег
тима, али ништа још није гото-

во. Тиме нам је само купљена
улазница за наду да ипак можемо остварити циљ. Предстоји нам тешка утакмица у Пожаревцу и дуел са четвртопласираним Младим радником,
који такође има своју рачуницу
и шансу да се домогне вишег
ранга. Ипак, посебно ме радује
успон форме код мојих одбојкаша, а у последња три кола
види се и напредак у игри. Ово
је била утакмица на суперлигашком нивоу. Идемо даље.
Остао нам је меч у Пожаревцу.
Сами одлучујемо о својој судбини. Победом ћемо се пласирати макар у бараж. Биће јако
занимљиво и у Старој Пазови,
где Јединство дочекује суботички Спартак – рекао је тренер старчевачких одбојкаша
Драгољуб Стојановић.
Коначан одговор о путницима у виши ранг даће последње
коло.
– Честитам момцима. Изгарали смо на терену. Сви су се
максимално залагали, одиграли смо одличну утакмицу.
Имао сам осећај да сам у правом тиму, у екипи победника,
то је онај осећај кад знаш да су
саиграчи уз тебе, иза тебе, да
ће покрити твоју евентуалну
грешку, да једноставно не можеш да изгубиш. Видећемо
како ће се ствари одвијати до
краја. Идемо и у Пожаревац
по победу – истакао је Радо
Спасојевић.
У шеснаестом колу Друге
лиге „Север” за жене Одбојка
013 изгубила је од Срема 2 с
3:1, а та утакмица је одиграна
прошлог викенда у сали ОШ
„Јован Јовановић Змај”.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Пожаревац: МЛАДИ РАДНИК – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Врбас: ВРБАС – ОДБОЈКА 013

Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (В)
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – ДИНАМО 1945
Б. Црква: БАК – МЛАДОСТ (О)
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ТЕМПО
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2

1:3

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

Рукомет

МИЛОШ БРЖИ ОД СИРЕНЕ
нути такмичари вежбају тек
нешто више од годину дана.
Свакодневни рад младих тренера Синише Шупића и Марка
Јочића даје одличне резултате.

ВЕЛИКИ УСПЕХ
ПАНЧЕВАЦА
На отвореном првенству Вршца у бенч пресу, одржаном
прошлог викенда под покровитељством Српске пауерлифтинг федерације, одличне резултате су остварили и чланови Спортског клуба Спартанс
из нашега града.
Златне медаље су освојили
Снежана Милошевић, Бранимир Бабин и Александар Колоцка, сребрна одличја су припала Филипу Влајићу и Новаку
Филиповићу, а Кристијан Рајковић се окитио бронзом.

Своје верне навијаче прошлог
викенда су обрадовали и кошаркаши Крис-кроса. У Хали
спортова на Стрелишту одигран је сусрет 23. кола Прве
српске лиге, у коме су момци
које предводи тренер Вук Станимировић савладали Стару
Пазову са 76:63. Била је то веома добра и до краја неизвесна
утакмица, а домаћем тиму је
победу донео плејмејкер Крискроса Милош Верњачки „тројком” у последњим тренуцима...
– Лоше смо започели меч,
јер смо имали много проблема у одбрани на самом старту. Играли смо без агресије, а
плејмејкери гостујућег тима
кажњавали су сваку нашу грешку. У првом полувремену
смо губили и са десетак поена
разлике, али смо пред крај
меча подигли ниво игре. Гости су имали изузетну реализацију шута „споља”... У трећој четвртини смо подигли и
квалитет одбране па смо при-

Пазова иде у виши ранг због
једног коша више... Јединство
из Качарева је првенство завршило на шестом месту, а БНС
је последњи.

мили само једанаест поена.
Ушли смо у егал завршницу,
играли смо чврсто, резултат
је био 73:73, а у нашем последњем нападу наш плејмејкер Вернач ки је постигао
„тројку” за тријумф. То није
било наше најбоље издање, а

меч смо преокренули у трећој
деоници – рекао је Вук Станимировић.
Спуштена је завеса на шампионат у Другој српској лиги.
Динамо је сезону окончао на
другом месту, са истим бројем
бодова као лидер, али Нова

Прошлог викенда је у Новим Бановцима одржан
полуфинални турнир Првенства Војводине у конкуренцији млађих пионира,
на коме је учествовао и
Крис-крос.
Са скором од три победе,
без пораза, мали Панчевци
су супериорно освојили прво место и пласирали се на
завршни турнир, на којем
ће играти против Врбаса,
Петровграда из Зрењанина и Дунава из Старих Бановаца.

ДИНАМОВЦИ УЗЕЛИ „ЗЛАТНИ ПОЈАС”
Поред тога, Александар Колоцка је освојио и пехар као
релативно најјачи јуниор на
такмичењу, а председник Пауерлифтинг клуба Вршац Радован Гаврилов доделио је нашем суграђанину и некадашњем такмичару Милану Бабину посебно признање за развој овог спорта.
Следеће такмичење на којем
ће наступити чланови СК-а
Спартанс јесте Првенство Балкана, а оно ће бити одржано
28. маја у Смедереву.

29:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА

33:24

Они су освојили највредније
трофеје у категоријама преко
84 кг и до 75 кг, а до титула су
дошли са по пет остварених
победа. Велико изненађење је
направио млади Стефан Лугић, који је освојио сребрно
одличје у категорији до 84 кг.
Он је у првом колу савладао
најбољег борца из Хрватске,
потом и домаћег такмичара,
да би у трећој рунди просто
„збрисао” с татамија најбољег
словеначног каратисту и некадашњег вицешампиона Европе – Матијевића. У четвртом
колу Стефан је надвисио и одличног репрезентативца Хрватске Мрвичића, а у финалу
је одмерио снагу са чланом националне селекције наше зе-

мље Дејаном Цвркотом. Лугић
се лавовски борио, али су, при
резултату 2:2, у финишу меча,
судије неоправдано олако доделиле поен Цвркоти и тако
одлучиле питање победника.

Ипак, ово је сјајан успех за
младог Стефана, који због рада
по сменама не може да усклади долазак на све тренинге.
Ипак, успева вредно да вежба и
да остварује велике победе. КК
Динамо захваљује челницима
„Азотаре”, који су омогућили
Стефану да замени смене и
учествује на турниру у Чачку.
Боје Динама су бранили и:
Миња и Сања Варсаковић, Никола Ивановић, Милош Стефановић, Урош Петровачки и
Марко Пуљаревић.
Никола Јовановић и Слободан Битевић наступили су и у
ревијалном делу, у којем су као
чланови екипе Србије остварили по две победе у мечевима с
Хрватском и Немачком.

32:25

Кошарка

КЛИНЦИ У ФИ НАЛУ

ТРАДИЦИОНАЛАН КАРАТЕ ТУРНИР У ЧАЧКУ

Чланови Карате клуба Динамо су прошлог викенда учествовали на великом међународном, 46. турниру под називом „Златни појас”, који се
сваке године одржава у Чачку.
То је било једно од масовнијих
такмичења до сада, јер се надметало преко 1.000 бораца из
18 земаља.
Тако јака конкуренција била је велики изазов за такмичаре КК-а Динамо, који су с
три освојене медаље „покорили” Чачак. Од пет сениорских
категорија наши суграђани су
доминирали у три!
Слободан Битевић и Никола
Јовановић су још једном показали због чега су ударне песнице репрезентације Србије.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ
мушкарци
Панчево: ДИНАМО – М. ГОРА

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – С. ПАЗОВА
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН
Сурдук: ДЕЧ–ДИНАМО
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

76:73

83:103
67:83
85:81

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАК
Војловица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ – „МИКА АНТИЋ”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – С. ТАМИШ

1:2
0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА–СТРЕЛА

2:3
0:2

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. O-O-O)
Избор Р. Радојевић
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СТАРТОВАО СВЕТСКИ ТЦР ШАМПИОНАТ

ДУЦА ДОНЕО ПЕХАР ИЗ БАХРЕИНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Треће место у
генералном пласману
Следи викенд у
Португалу
Наш суграђанин, најбољи
српски аутомобилиста Душан Борковић успешно је
започео нову тркачку сезону.
Прошлог викенда су у Бахреину одржане прве трке у
ТЦР шампионату, а наш ас
је – бриљирао.
Дуца је после фантастичне
вожње у веома узбудљивој
другој трци првог тркачког
викенда заузео четврто место,
иза Акуа Пелинена. Ипак, испоставило се да је Борковићев
ривал стартовао пре времена,
па је кажњен с додатних тридесет секунди, што је Дуци
омогућило да заузме трећу
позицију. Наш суграђанин
после првих надметања у
ТЦР-у има 27 бодова, а у генералном пласману је трећи.
Душан Борковић је у другој трци стартовао с девете
позиције и већ на првој кривини га је ударио Михаел
Грацев, после чега је наш ас
завршио на једанаестом месту... Дуца се није предавао...
Кренуо је у силовите нападе.
Имао је најбржи први сектор

Необичан брод
од свих возача на стази. Убрзо је избио на осму позицију,
с које је, у седмом кругу, обишао Давида Каџају, а после
одустајања Вернеа, који је
пуних седам кругова вукао
браник по стази, Душан се
пробио на шесто место.
Иако се јавила бојазан да
би пријављени проблем с
кочницама у деветом кругу
могао да поремети Дуцу у
настојањима да оствари још
бољи резултат, на стази се
десила драма између клупских колега Морбиделија и
Глисона, која је ишла наруку
нашем асу. Наиме, Морбидели је изгурао Глисона са стазе, па је Душан избио на пето

место, а убрзо је обишао и
самог Морбиделија, коме је
пукла гума. Тако се наш ас
пласирао на четврто место.
– Иако сам после прве трке
био јако нерасположен због
проблема на старту, када сумирам све, могу рећи да је ово
био фантастичан викенд и наговештај једне изузетно узбудљиве сезоне. Веома ми је
важно што сам узео бодове и
у квалификацијама и на обе
трке. Остаје жал за још бољим
пласманом у првом надметању, али шта је – ту је. Предстоји ми још много рада и
припрема с мојим тимом како бисмо наредни тркачки викенд у Португалу дочекали

још спремније. Драго ми је да
сам у генералном пласману
на трећем месту, што ми даје
велику мотивацију за предстојеће трке. Дуг је шампионат. Надам се да су моји
фанови задовољни и овом
приликом их поздрављам и
захваљујем на великој подршци – сумирао је Дуца утиске
после првог тркачког викенда
у Бахреину.
Актуелни европски шампион на кружним стазама
учествоваће 23. и 24. априла
на другом тркачком викенду
ТЦР-а, који се одржава у Португалу, на стази у Есторилу.
Срећно, мајсторе!
A. Живковић

Опет је пролеће. Изнад мене небо, сунце и птице: живот настаје, живот лети. Испод мене вода: живот тече. Иза мене шума: живот расте. Испред мене град: живот пулсира.
У мени успомене: на мирне пловидбе и на олује, на изворе и
на ушћа, на узлете и на суноврате, на рађања и на смрти. На живот панчевачки. И опет је пролеће. Panta rei...

„ФИТНЕС-ДАН” У НАШЕМ ГРАДУ, ЧЕТВРТИ ПУТ

ВЕЖБАЊЕ КАО НАЧИН ЖИВОТА
Следеће окупљање
у октобру
У организацији клуба „BeFit”, а под покровитељством
Града Панчева, у недељу, 3.
априла, у Хали спортова на
Стрелишту одржан је четврти „Фитнес-дан”.

Необична клупа

Ова манифестација је намењена свим грађанкама и
грађанима Панчева (предшколска и школска деца,
студенти, жене и мушкарци
свих узраста), а њен циљ је
промовисање рекреације и
здравих стилова живота. Задатак оваквог пројекта јесте
да омогући нашим суграђа-

Овде су се двоје пољубили. Па јој је он шапнуо да је воли. Онда
је она рекла да чекају бебу. Па их је дошло троје. Онда је стигао
и мали браца. Јели су сладолед овде. Па опет само њих двоје и
стисак руке. Онда су довели унуче. Па је он дошао сам. Оставио
уздах. И отишао...
Онда су се опет двоје пољубили, па јој је он рекао да је воли...
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нима да се упознају с различитим врстама рекреације,
као и да подигну свест о важности физичког вежбања.
– По четврти пут организујемо овакав тип манифестације, чији је покровитељ
Град Панчево. Желимо да
омасовимо рекреацију, као
један здрав сегмент животног стила, и приближимо је
свим суграђанима. Зато смо
овде – рекла је Зорица Јовановић Ранковић, дипломирани тренер кондиције и један од главних „криваца” за
одржавање „Фитнес-дана”.
Присутне је поздравио и
Александар Фаркаш, градски
већник задужен за спорт, који је напоменуо да се ускоро
очекује и формирање савеза
за рекреацију града Панчева,
преко кога ће бити одабрани

још квалитетнији пројекти
које ће Град подржати.
Недељна манифестација је
трајала пет сати, а за то време бројни посетиоци су могли да се окушају у вежбању
зумбе, аеробика, пилатеса...
Учествовали су и хор „Вокал
кидс” и панчевачке мажореткиње, а цео програм, поред Зорице Јовановић Ранковић, водили су цертификовани и најуваженији фитнес
тренери и инструктори: Наташа Шарић, Сања Коцић,
Јасна Ђокић, Немања Радојевић, Момчило Милојевић,
Ружица Новаковић, Маријана Јеленковић, Александра
Милутинов, Лидија Живановић и Олга Перовић.
Следећи „Фитнес-дан” у
нашем граду биће одржан у
октобру.
A. Ж.

Необична буба
Како се зовете? Мара. Где станујете? На роси, на цвећу... Хм, чиме се бавите? Слушам како трава расте, јурим облаке, голицам
се с месечином... Па како зарађујете новац? Шта је то новац?
Шта једете онда? Све што ми природа спреми. Укусно је и има
за све. Бринете ли ви о нечему? Не, ја умем само да волим.
А чега се плашите? Вас: људи. Вас што сте измислили новац, бриге и страх, па заборавили на љубав. А имали сте све, баш као и ја...

µД. Исаков ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милица Бркић,
средњошколка:

Александар Крстић,
средњошколац:

– За викенд ћу можда
отићи на неку свирку,
а планирам и да мало
учим и да се одмарам.
Искористићу лепо
време и да се
видим с пријатељима
напољу.

– Највише времена
провешћу код куће
одмарајући се.
С обзиром на то да
сам из Долова,
планирам да дођем
у Панчево и видим
се с пријатељима.

Зорана
Михајловић,
домаћица:
– Цео викенд ћу
провести у дружењу
са својом децом,
а с обзиром на то да
је лепо време,
вероватно ћемо изаћи
напоље и уживати.
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