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У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
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ФОТО НИКОЛА СТОИЛКОВИћ

Економија

Против осумњиченог
двадесетогодишњака
поднета кривична пријава
Градоначелник, председник
Скупштине града и
политичке партије осудили
овај догађај
Захваљујући брзој и успешној реакцији панчевачке полиције, решен је
случај вандализма који је у понедељак, 6. априла, запањио цео град.
Због основане сумње да је поломио све прозоре на згради Реформатске црквене општине, на углу
улица Цара Лазара и Шестог октобра, ухапшен је и приведен Б. Р.
(1995) из Панчева. Њему је одређен
дводневни притвор, а након тога ће
надлежном тужилаштву бити поднета кривична пријава против њега,
којом ће се теретити за кривично дело оштећење туђе ствари.
Последице хулиганства овог двадесетогодишњака примећене су у
раним јутарњим сатима, а оно што је
урадио наишло је на осуде и згражавање јер је то учињено на Ускрс у
граду који је био појам за толерантну средину. Полиција је добила пријаву о томе од Илоне Биро, домаћице парохијског дома реформатске
цркве. Нажалост, у ноћи кад је дивљао, ухапшени вандал није се задовољио само ломљењем прозора већ
је искривио и цеви за гас у близини
цркве.
Једна жена која живи у непосредној близини изјавила је новинарима

да је пола сата пред поноћ чула јак
лавеж паса, али да није смела да изађе. Додала је да је тек сутрадан ујутру видела шта се догодило и да је
била ужаснута размерама дивљаштва.
– Не памтим оволики вандализам.
Пре неколико година су разбили два
прозора и скинули један олук. Сада
је сломљено свих шест прозора! То
није могло дете да уради, сигурно.
Овде је близу центар града, све је
осветљено, има и једна камера. Нико
од хулигана који су ово урадили није се уплашио тога. За мене је то
страшно – рекла је она.
Поводом овог немилог догађаја реаговали су градоначелник града Панчева Павле Раданов и председник
Скупштине града Панчева Филип
Митровић, који су најоштрије осудили овај вандалски чин. Они су с бискупом оцем Белом Халасом обишли
објекат у преподневним сатима како
би се упознали са ситуацијом и том
приликом истакли да ће Град из буџета надокнадити насталу штету.
„Оваквим вандализмом наноси се
вишеструка штета граду и свим грађанима Панчева, како материјална,
тако и нематеријална. Најоштрије
осуђујемо овакав чин и дајемо пуну
подршку надлежним органима у
проналажењу и кажњавању починилаца. Ово је недопустиво понашање
које нећемо толерисати у нашем граду, нарочито у време ускршњих празника, када сви треба да будемо упућени једни на друге и негујемо и ширимо праве вредности”, пише у заједничком саопштењу које су доставили
медијима Раданов и Митровић.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ ТОКОМ ПРАЗНИКА

У понедељак скраћено
Благајна „Панчевца” у петак, 10. априла, неће радити. У понедељак, 13.
априла, огласни материјал и читуље могу се предати од 10 до 16 сати. Сутрадан, у уторак, 14. априла, благајна ће бити отворена у уобичајеном термину: од 8 до 20 сати.
Срећни ускршњи празници!
Ваш „Панчевац”

С Т Р А Н К Е : Д А СЕ В И Ш Е НЕ П О Н О В И
Разбијање прозора на просторијама Реформатске црквене општине
у својим саопштењима најоштрије су осудили градски одбори Српске напредне странке, Демократске странке и Савеза војвођанских
Мађара.
Напредњаци истичу да Панчево, као толерантан град, није заслужило такав вандализам и верују да ово може бити и „акт појединца који
није размишљао о последицама свог вандалског чина”. Демократе нашим суграђанима упућују „речи мира и подршке да заједно истрајемо
против вандализма”, а СВМ сматра да „само удруженим деловањем
свих релевантних чинилаца можемо постићи да се овакви и слични догађаји више не понављају и да никад више у етар не оде оваква слика о
нашем граду”.
Све три поменуте странке од надлежних органа траже да открију починиоце, приведу их правди и казне за ово недело.
З. Сп.
Овај вандализам осудио је и бискуп хришћанске реформатске цркве у Србији Бела Халас.
– Ово је порука коју су неки људи
хтели да нам пошаљу. Наравно, негативна. Сматрам да је то друштвени
проблем. Није реч о немаштини или
о економској кризи, него о духовној
кризи друштва. Убеђен сам да ће
панчевачка полиција добро урадити
свој посао. Било је напада и раније,
баш на ову зграду, више пута у више
наврата, и полиција је и онда одрадила свој део посла. Било је мирно
две-три године, али ево, сад су нас

поново напали. На неки начин притисак се врши на нас, вернике реформатске хришћанске цркве – изјавио је он локалним медијима.
Халас је рекао и да прошлонедељни вандализам на реформатској цркви није био и први напад на верску
заједницу којој она припада. Подсетио је да је било сличних догађаја у
Војловици, где живи више верника
реформиста, као и да је недавно
оскрнављен споменик Лајошу Кошуту у Итебеју.

Неопходне заштита и
прихрана пшенице
» страна 6

Хроника
Жандармерија с
полицијом на улицама
» страна 10

Село
Почеле учесталије
патроле
» страна 11

Култура
Како је Бернхарт
презрео признање
» страна 13

Фото-репортажа
Беспрекорно и брижно
„Срце”
» страна 33

Спорт
„Тамиш” пао због
пенала
» страна 34

М. Глигорић

Завршна
Победа сезону
украсила
» страна 36
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КОМЕНТАРИ

Четвртак, 9. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Поцрвенети

***
До тежине легендарне приче о томе да би му „Бетовен и Моцарт
свирали на увце” да није био мали „кад су они били најпопуларнији” много је тешко добацити, скоро немогуће. Ипак, Палма, Јагодинац на привременом раду у републичкој скупштини (који се,
богами, отеглио), не да на себе и на заслужену титулу творца „најбисера”.
Овог пута је заобишао историју, културу и уметност, па се током скупштинске расправе бацио на географију: „Кад сам био у
Дубаију, видео сам највећу зграду у Европи”.
Посланици су разговарали о „Београду на води”, а „лекс специјалис” у вези с тим пројектом представио је премијер Вучић лично. После говора који је трајао дуже од сат времена поменути
Палма је подвукао важност тог закона за нашу економију и потом
замолио премијера да се не правда толико јер за то нема разлога.
Вучић је захвалио на подршци и реплицирао да се није правдао,
пошто сматра да ће „неко 2050. године с поштовањем причати о
овоме што се сада ради”.
За 35 година, дакле. Они људи који су сада у пуној снази, укључујући и Вучића, тада ће бити, ако им Бог подари дуговечност, у
деветој деценији живота. Окренемо ли причу и деси ли се да
2050. године политички лидери и грађани ове земље с непоштовањем и подсмехом говоре о некад грандиозном, а у том тренутку увелико пропалом скупом пројекту „Београд на води”, хоће ли
старине поцрвенети? Да, једнако колико и данашњи пензионери
када (и ако) помисле на професионалне промашаје које нису плаћали из свог џепа: нимало.
Ипак, најјача мисао коју је премијер изрекао за говорницом
гласи овако: „Велики градови и велике земље изграђени су на великим сновима, чија је величина део људи застрашивала”.
Ух, ох. Сви они што су, понукани сопственим искуством с политичарима у Србији, „застрашени” великом идејом коју не разумеју и не прихватају, треба сместа да поцрвене. Ево, разлива се црвенило лица у ставу мирно пред огледалом.
А идејотворци, поседници сновиђења – нека се уштину...
***
Ћаскају новинари у нашој редакцији. Неко помене да је поводом
Дана Рома стигло море материјала у виду честитки нашим суграђанкама и суграђанима те националности.
Падају коментари: „Да, сете их се само кад је њихов дан”; „Шта
су навалили са саопштењима, па већина Рома и не чита новине”;
„Воле их сви, а нико не воли да им они буду комшије...”
И онда – најсуштаственија порука: „Што бар једну ромску породицу нису одвели на ручак?”
Мислимо о томе, 365 дана годишње.

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Храброст је када човек може, без одступнице, себи да каже да је
грешио и имао наопака фундаментална опредељења и стремљења. Да је неко посебан каже се за оног ко има једну врсту људскости, нерв, да своје некадашње заблуде подели с околином, да наглас прича о својој промени. Пошто особа обједини ове карактеристике и животна искуства преточи у књигу – доживљава катарзу.
У оку проматрача, управо овако се дојми Драго Пилсел, недавни гост Панчева и аутор „Аргентинског романа”. У његовој аутобиографији, баш као и у појави, очевидно је морално прочишћење, унутрашњи процес који је тако потребан, ма, неопходан великој већини носилаца јавних функција у Србији. Да би им, и нама
с њима, било далеко боље.
Ах, да. Драго за себе каже да је у младости био десничар и фашиста, те да је један његов деда био у Гестапоу, а други у усташама. Потиче из немачко-хрватске породице.
Ко због ових чињеница не може, после прочитаног „Аргентинског романа”, да Пилселу ода признање и каже да је храбар и посебан – треба да потражи стручну помоћ.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

(Не)безбедност
деце
Кад је лепо време, на једином дечјем
игралишту у градском парку окупе се
десетине малишана. Да би се деца
безбрижно играла, предуслов је да су
справе и простор безбедни, а о томе
би, логично, требало да воде рачуна
јавна предузећа. Кад се нека стара
справа на игралишту поломи, признаћемо, надлежни је врло брзо поправе. Међутим, проблем је са околним „аксесоарима”, на које надлежни, а ни већина родитеља, не обраћају пажњу. Наиме, реч је о гајтанима који висе с дрвећа, заосталим,
претпостављамо, од новогодишњег
кићења од пре неколико година. На
једном стаблу које се налази у окви-

ру игралишта виси такав гајтан у облику омче! Да ова направа може да
буде интересантна деци, уверила се и
потписница ових редова, јер је сведочила догађају када је једно дете покушавало да стави металну омчу око
врата! Такође, на другом дрвету, исто
у оквиру игралишта, виси метална
„лијана”, додуше не у облику омче,
већ је елегантно спуштена низ дрво.
Не можемо а да не поменемо чувене
ланце који се налазе у простору бивше баште некад култног хотела „Слобода”, који су деци веома примамљиви и често се љуљају на њима, а истовремено могу бити и врло опасни.
И. П.

Лет „наслепо”
Хеликоптерска несрећа у којој је погинуло седам особа, захваљујући политичарима и новинарима, прерасла
је димензије једне трагедије и сада
се клати између отужне забаве за
проблематичне медије и озбиљног
политичког проблема.
Неке чињенице су утврђене, друге
би тек требало да буду, тужилаштво
није ни почело да ради свој посао, а
већ су почеле да падају пресуде. По
медијима и на конференцијама за
новинаре. Најпре су медији сервилни премијеру Александру Вучићу,
позивајући се на извештај једне од
војних комисија, почели да оптужују
пилота Омера Мехића и његовог колегу да су били алкохолисани, да би
их Вучић након тога бранио.
Друга гласила од самог почетка износе мање-више отворене оптужбе да
су кривци за пад летелице министри

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Братислав Гашић и Златибор Лончар, који су хтели да се фотографишу
како спасавају бебу из Санџака.
Премијер је бесан због тога поново
прибегао тактици расправе с новинарским питањима уместо да одговори на њих. Том приликом он је
тврдио да Гашић и Лончар нису криви и одговорност за овај догађај преузео је на себе.
Ово је јако занимљиво, јер Вучића
нико и ни на који начин није довео у
везу са овом трагедијом, па је питање
зашто је рекао тако нешто. Уколико
је хтео да заштити своје министре за
које тврди да су невини, најбољи начин за то је да инсистира да се истрага доведе до краја и утврде баш све
релевантне чињенице о догађају.
Или је можда баш то проблем?
Оваква изјава могла би се тумачити и на другачији начин. Наиме,
премијер је својим личним примерима спасавања људи из снежне мећаве хеликоптером и поплављених
Обреновчана из чамца, а све то пред
телевизијским камерама, поставио
стандард понашања члановима свог
кабинета у кризним ситуацијама.
Можда је то разлог што сада покушава да заштити двојицу министара.
Независно од краја истраге, налази о сурчинској несрећи показују да
је пренебрегавање процедура и понашање мимо прописаних правила у
кризним ситуацијама озбиљно узело
маха. А то је први пут примећено
управо у поменутим поплавама и мећави, када су се политичари петљали
у послове за које нису обучени, само
да би лепо испали у медијима.
Д. В.

Зоран Т. Поповић

• Влада ће под хитно морати да измисли нова радна места да би
оправдала своју виртуелну политику запошљавања!
• Мрак у коме живимо је одраз тренутне ситуације у друштву и
треба га посматрати у том светлу.
• Ако си човек, свуда имаш прођу. Нарочито код људождера.
• Кад бих неким чудом срео бога, поставио бих му само једно питање: Боже, има ли те?

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Клинци могу да играју фуцу, скупи павиљон „пали” у Барутану. Тако кажу.
Среда, 8. април, а могао је да буде и октобар...
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ ЖИВИМО У ЗЕМЉИ НАЈМОДЕРНИЈЕ ДЕМОКРАТИЈЕ. ОВАКВИ
ЕКСПЕРИМЕНТИ СУ НЕКАД ПРВО ИЗВОЂЕНИ НА МИШЕВИМА.
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ПРОМОЦИЈА АУТОБИОГРАФИЈЕ ДРАГА ПИЛСЕЛА

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА ГРАДСКИХ ЧЕЛНИКА

МЕТАМОРФОЗА БЛИСТАВОГ УМА
Дуг пут од фашисте
до антифашисте
Гашење медија
силом закона и
апатијом новинара
Промоција аутобиографије
„Аргентински роман” аутора
Драга Пилсела одржана је у
дворани „Аполо” у уторак, 7.
априла. Организатор тог догађаја била је Грађанска акција
Панчево у сарадњи с Домом
омладине, уз помоћ издавачке
куће „Профил” и уз подршку
предузећа „Бедем превоз”. Разговор је водио новинар Ненад
Живковић, а поред аутора, гост
је био и Петар Лађевић, директор и уредник „Профила”.
Драго Пилсел, у младости
десничар и фашиста, данас
левичар и антифашиста, у
својој књизи објашњава који
су га догађаји навели да од дечака одгајаног у усташком духу постане борац за људска
права и прва особа која је указивала на злочине над Србима
у „Олуји”. Одрастао је у Аргентини у емигрантској националистичкој немачко-хрватској породици, у чију је кућу
долазио Анте Павелић. Један
његов деда био је „гестаповац”. Детињство је проводио
испуњен мржњом према Србима, а у њему је уједно кључао и аргентински национализам. Студирао је машинство,
књижевност, латиноамеричку
политичку мисао, новинарство, филозофију и теологију.
– Са 20 година био сам позадинац у рату против Енглеза због Фокландских острва и

Градоначелник Павле Раданов
и председник Скупштине града Филип Митровић

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

Премијера представе
„Керови”
„Аргентински роман” – сторија о катарзи
тада сам схватио да имам не
само европски већ и латиноамерички идентитет. Тако је
почело моје дубоко и детаљно
испитивање самог себе. Од
понедељка до петка сам био
аргентински левичар, а викендом хрватски фашиста –
рекао је Пилсел.
Он је додао и да је тај пут од
фашисте до антифашисте
трајао годинама и као теолог
нагласио да је богохулно међу
Хрватима заговарати национализам. На његово левичарско опредељење највише су
утицали стравични злочини
извршени како у Аргентини
тако и на простору бивше Југославије. Пажњу је посветио
и мрачној медијској сцени у
Хрватској и Србији и причао
је о проблемима приватизације локалних медија.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

– Тамо где се, као можда у
случају Панчева, не догоди да
се пронађе заинтересовани
купац медијских кућа, оне ће
се силом закона гасити и то
води централизацији и контроли јавног мњења – казао је
Пилсел.
Он је нагласио да новинарство никад није било у горој
позицији него данас, а да журналисти не раде ништа како би
спасили своју професију. Путем свог веома посећеног портала www.autograf.hr Пилсел
покушава да утиче на колеге.
Такође, указао је и на лоше
студијске програме на факултетима новинарства, а највећим проблемом сматра то што
„професори не придају значај
добрим стварима”.
У бројној публици у „Аполу” налазила се и Наташа

Кандић, активисткиња за
људска права и оснивач београдског Фонда за хуманитарно право, која је овом приликом за наш лист изјавила:
– Слушати Драга Пилсела
је посебан догађај и увек
представља наду да ће идеје
помирења и истине постати
део наших живота.
„Аргентински роман” је једна јединствена животна прича пуна емоција, емпатије и
личног преиспитивања о самим вредностима живота, о
одбацивању мржње и предрасуда, које су аутора одвеле ка
борби за људска права. Роман
препоручујемо слободоумнима, али и људима који су због
уског и острашћеног погледа
на свет затуцани и хендикепирани.
С. Првуљ

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЖРТАВА НАСИЉА У ТОП-у

Резерве крви стабилне Подизање самопоуздања
и стицање вештина

Служба за трансфузију крви
Опште болнице Панчево неће радити у петак и понедељак, 10 и 13. априла, али ће
примати даваоце у суботу,
11. априла, од 8 до 13 сати.
Од уторка, 14. априла, ова
служба ће радити уобичајено, од 7 до 15 сати. Како смо
сазнали од Радмиле Раилић
Ристовске, шефа одсека базичне трансфузије у Служби
за трансфузију крви, резерве
течности која живот значи су
тренутно стабилне, само су

Свим верницима у нашем граду који Ускрс славе по јулијанском календару срдачно честитамо празник Васкрсења
Христовог. Драги суграђани, желимо вам срећне и благословене дане пред нама! Искористимо празничне дане и
радост Ускрса да унесемо нову снагу и љубав у наша срца,
у међуљудске односе, породице и нашу заједницу. Сетимо
се и оних који су мање срећни од нас. Нека нас све Ускрс
ојача, обнови нам наду и испуни нас миром.
Уживајте у највећем хришћанском празнику са својим
породицама, рођацима и пријатељима. Христос васкрсе!

залихе Б негативне крвне
групе нешто ниже. Наша саговорница објашњава да су
резерве крви већ дуже време
стабилне захваљујући већем
броју акција добровољног давања крви које су спроведене
у граду од почетка године.
Она је најавила да ће у четвртак, 16. априла, у просторијама Службе бити организована акција за ученике Електротехничке школе „Никола
Тесла”.
И. П.

У среду, 15. априла, у 20. сати, у дворани „Аполо” премијерно ће бити изведена
представа „Керови” Кристофера Џ. Џонсона у преводу
Милице Михајловић, за коју
режију и сценографију потписује Ерол Кадић. Главне
улоге у том комаду тумаче
Маринко Маџгаљ и Александар Срећковић Кубура, а
свирају и играју Сања Срећковић и Андрија Даничић.
„Наша представа састоји
се од животних прича четрнаест псећих ликова, кроз
које они преносе своје ставове о љубави, сексу, пријатељству, освети, насиљу. Сви
псећи ликови одражавају
карактеризације људског бића. ’Керови’ су јединствени
спој трагедије, хумора,
оштрине, нежности и романтике. Псеће приче никога неће оставити равнодушним. Расплакаће вас, насмејати и натерати вас да се
запитате какви сте ’људи’.”
Улазнице за овај догађај
су 400 динара. „Панчевац” и
Дом омладине, који је ко-

продуцент представе, поклањају четири карте читаоцима. Двоје наших најбржих
суграђана који у петак, 10.
априла, у 11 сати, пошаљу
следећи СМС: „КО (размак)
представа” на број 1201, добиће по две карте за овај догађај. Бруто цена СМС-а износи: у мт:с мрежи 38,64 динара, у Теленор мрежи 39,60
динара, а у ВИП мрежи 36
динара.
Д. М.

У ПЕТАК, 10. АПРИЛА,
ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Изложба ускршњих
јаја и поклона
Поводом ускршњих празника, у петак, 10. априла, Културни центар особа са инвалидитетом представиће рад
деце из Међуопштинске организације глувих и наглувих Панчево. На изложби,

која ће се одржати испред
Градске управе од 13 до 18
сати, биће изложена ускршња јаја и поклони настали у
оквиру радионица у Међуопштинској организацији глувих и наглувих.
И. П.

ПРИКУПЉАЊЕ НОВЦА СЕ НАСТАВЉА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

За Владино лечење
недостаје 34.000 евра

Дангубић председник

Никола Дангубић, дипломирани инжењер пољопривреде,
изабран је за новог председника Градског одбора Социјалистичке партије Србије. Тако
су одлучили делегати девете
изборне конференције ове
странке, која је одржана у среду, 8. априла, у великој сали
Скупштине града. Потпредседници странке постали су
Зоран Малобабић, Бенони
Грујеску, Љубомир Станишић
и Оливера Радуловић.
Истовремено, делегати конференције су гласали за Главни одбор који има 71 члана, а

одмах потом изабран је и Извршни одбор од 18 чланова,
чиме је заокружено руководство овдашње организације
СПС-а.
Панчевачке социјалисте
овом приликом поздравио је и
Душан Бајатовић, председник
Покрајинског одбора СПС-а,
који је подвукао да је „овде
превише времена потрошено
на привремене органе”, да
странка мора озбиљније да
ради и да он „од војвођанских
социјалиста тражи да на следећим изборима освоје бар 20
одсто гласова”.
З. Сп.

Продајна изложба осликаних
стаклених предмета које су креирале кориснице Сигурне куће
Панчево у оквиру редовних радионица отворена је у уторак, 7.
априла, у Туристичкој организацији Панчева. Та поставка је
прилика да се промовише рад
жртава насиља, али и да се укаже на њихове проблеме. Како је
навео Бранислав Ровчанин, директор ТОП-а, радови корисница Сигурне куће први пут су изложени у просторијама те организације. Он је изразио наду да
ће осликани предмети изазвати
велико интересовање јер су у
њиховој изради примењене разне технике и приказана велика
креативност.
Према речима Драгане Јеминовић, стручне раднице
Сигурне куће, кориснице су
током четири месеца, уз асистенцију радионичара, витраж техником украшавале

различите предмете (сланике,
свећњаке, чаше, вазе и друго).
Како наводи наша саговорница, рад у креативним радионицама је значајан за кориснице Сигурне куће јер развија уметничке вештине и буди
самопоштовање, које је код
њих снижено.
– У сваки производ је уложено много рада, труда и стрпљења. Ови предмети су њихов
успех и док су их креирале, код
њих се пробудила позитивна
енергија, која није могла да исплива. Сада смо били окупирани стаклом, а иначе смо у радионицама досад радили и декупаж, изливали смо гипсане
фигуре и још много других
ствари – рекла је Драгана Јеминовић.
Изложба ће бити отворена
до 16. априла, радним данима
од 8 до 16 и суботом од 9 до 14
сати.
И. П.

Од октобра 2014. до априла
ове године, путем броја за
слање СМС-ова, намењеног
прикупљању новца за лечење нашег суграђанина Владимира Ђорђевића, стигло је
6.580 порука, а његовој породици на рачун је уплаћено
око 6.000 евра. Међутим, за
операцију цисте на мозгу која деветогодишњем дечаку
предстоји у Русији родитељима недостаје још 34.000
евра. Реч је о захвату који се
у нашој земљи не ради и који је требало да буде извршен још пре две године, али
због недостатка средстава и
других здравствених проблема који су се појавили
код Владе, то се још није десило.
Како је за наш лист рекао
Синиша Ђорђевић, дечаков
отац, интервенција у Русији
је заказана за јул, што значи
да до тада морају да сакупе
новац, како операција не би
поново била одложена. Иначе, дечак је у фебруару био

на контроли срца у Турској,
које је оперисао пре две године. С обзиром на то да је
са његовим срцем све у реду,
лекари су констатовали да
сада може да се изврши и захват на мозгу. Међутим, да
би се то десило неопходна су
велика средства.
Због тога апелујемо на све
људе добре воље да помогну
малом Влади и поклоне новац
путем СМС броја 7427 (цена
поруке је 100 динара) или
уплатом на рачун породице
Ђорђевић код „Ерсте банке”,
на број: 340-32110017-94. За
уплате из иностранства доступан
је
рачун
ибан:
РС35340000003216654566,
сиф-код: ГИБАРС22, на име
Станка Ђорђевић. Такође, за
прикупљање донација постављене су и кутије у свим објектима Апотеке Панчево, у згради Суда, у маркету „Дис”, продавници „Уради сам”, као и у
приватној апотеци која се налази преко пута Главне аутобуске станице.
И. П.
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КРИТИКЕ СА ОПОЗИЦИОНЕ СЦЕНЕ

ЈАБУКА, ИЗБОРИ И БУЏЕТСКЕ ПАРЕ
Током протекле недеље овдашње
опозиционе партије су пажњу усмериле на сасвим различита питања.
Лига социјалдемократа Војводине
бавила се политичко-економском

ситуацијом у Јабуци, Нова странка
је најавила да ће ускоро представити кандидате, а одмах потом и програм за локалне и покрајинске изборе (иако се не зна када ће они бити

расписани и одржани), док је Покрет Саше Радуловића поново затражио податке о новозапосленима и
предложио укидање трошкова за репрезентацију.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

СНС не зна свој посао
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Боља комуникација
са СПС-ом
После три године током којих је Српском напредном
странком у нашем граду руководило Повереништво, у
среду, 1. априла, одржани
су унутарстраначки избори
у тој партији.
– Избори су обављени у
демократској атмосфери у
19 месних одбора, а у већини њих је једногласно, тајним гласањем, донета одлука о председнику и делегатима за изборну скупштину
на којој ће се бирати председник Градског одбора.
Она ће бити одржана 18.
априла у Културном центру,
у 16 сати. Од тог дана ће бити конституисана целокупна
организација СНС-а у нашем граду – рекао је Жељко
Сушец,
повереник
ове
странке, на конференцији за
новинаре одржаној у понедељак, 6. априла, и нагласио
да је овом приликом на унутарстраначке изборе изашло
7.643 члана ове партије.
Одговарајући на питање о
разлозима за расписивање
трећих избора у МЗ Јабука
током последње три године,
за време док је ова странка
била на власти, он је истакао да је у првом случају
„дошло до блокаде због лоше комуникације с Демократском партијом Македонаца око неких инвестиција”, а „слична ситуација се
догодила и други пут, када
су је, нажалост, изазвали

чланови СНС-а” у Скупштини МЗ и „против њих ће бити покренут дисциплински
поступак”.
– Што се тиче комуникације с Демократском странком, она је била боља док ју је
у Панчеву водила Весна Мартиновић, а сада се овим ситним чаркама већ нарушавају
добри односи унутар коалиције, тако да или ће бити расписивања ванредних локалних избора или ће се распустити коалиција, јер СНС неће допустити да нас ико оптужује без било каквих доказа –
рекао је Сушец.
С друге стране, према његовим речима, са садашњим
руководством
Социјалистичке партије Србије СНС
има бољу комуникацију него с претходним, с којим су
се разишли због проблема у
„Хигијени” и „абнормалног
запошљавања преко 80 чланова и активиста СПС-а и
затрпавања тог комуналног
предузећа”. Зато он није искључио два могућа сценарија – ни прављење нове коалиције са овом странком, ни
једнострани излазак СНС-а
из градске власти.
Овом приликом Сушец је
најавио и да ће вероватно
око 1.500 овдашњих чланова СНС-а са 30 аутобуса
отићи на митинг подршке
Влади Србије, који ће бити
одржан 26. априла у Новом
Саду.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Милошевићу
Ђинђићев трг?
Градски одбор Српске радикалне странке иницирао
је да се Трг Зорана Ђинђића
у Панчеву преименује у Трг
Слободана Милошевића.
Такав предлог ће Смиљана
Гламочанин Варга, одборница СРС-а, поднети Комисији за доделу назива улица
и тргова, о чему би требало
да одлучи Скупштина Града, најавила је она на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 7. априла.
– Данас је и онима којима
то није било јасно деведесетих година неспорно јасно
да је Србија до двехиљадите
године била независна и суверена држава. Двехиљадите су на власт дошли људи
по задатку и плаћени од западних сила, истих оних које су нам комадале државу,
организовале протеривање
и убијање Срба и које су нас
бомбардовале. Људи које су
западне силе довеле на
власт су у спрези с криминалцима пустошили и
пљачкали Србију. Салдо њихове владавине сви видимо.
С једне стране осиромашен,
гладан и понижен народ, а с
друге стране вишемилионски девизни износи на рачу-

нима тих назови политичара и њихових удовица. Зоран Ђинђић је оличење свега тога и главни квислинг
НАТО пакта и ЕУ, човек који има највеће заслуге за

окупацију Србије 2000. године, а под којом смо и данас – образложила је овај
предлог Смиљана Гламочанин Варга.
Она је додала да је Слободан Милошевић „један од
најзаслужнијих што се
истина о рату у Југославији
чула” и што се он „истином
супротставио покушају Хашког трибунала да прекраја
и фалсификује историју”.

– Одборничка група Лиге социјалдемократа Војводине и
наш одборник Оливер Петковић у више наврата су у
Скупштини града упозоравали на проблем у вези са радом Скупштине Месне заједнице Јабука. Према нашим
сазнањима, дуже од шест месеци није одржан састанак
овог тела и на то смо упозоравали председника Скупштине града. Међутим, на
наше апеле и питања нисмо
добијали одговоре, али смо
добили званичну информацију о расписивању поновних ванредних избора у Јабуци. Овим се доказало да
ни у овом сазиву они нису
радили свој посао и да не

знају да га раде – рекао је
Владан Кељевић, одборник
ЛСВ-а, на конференцији за
новинаре одржаној у петак,
3. априла.

Он је подсетио на то да су
после редовних избора 2012.
године, „због несастајања и
неодговорности”, одржани
ванредни избори 2013, а са-

да је „поново иста слика”, за
шта је опет „одговорна Српска напредна странка”.
– За три године имаћемо и
треће изборе у Јабуци. И у првом и у другом претходном
сазиву представници СНС-а
су имали апсолутну већину, а
нису ништа урадили, чак се
нису ни састајали и због тога
су и распуштени. Верујем да
ће се овог пута Јабучани определити за људе који ће радити
за Јабуку, јер су претходници
доказали да то не знају – рекао је и Игор Пешко, председник Месног одбора ЛСВ-а у
Јабуци, набрајајући притом
шта је све урађено током његовог кратког, четрнаестомесечног мандата.

НОВА СТРАНКА

УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Припремање за изборе

Објавити све уговоре

Због „катастрофалног стања” у ком се наша држава
налази, због „најгоре Владе
у историји Србије”, као и
због процене да нас у наредних годину дана очекују локални и покрајински, а можда и републички избори, конференција Нове
странке, која је
одржана у Београду 4. априла и
којој је присуствовало седам
делегата из Панчева, „прогласила је својеврсно ванредно стање у странци”, а
оно подразумева да се припреме за предстојеће изборе
морају започети одмах.
„У складу са тим, Градски
одбор Нове странке ће у наредних месец дана оформити изборни штаб за наступајуће изборе. У предстојећем периоду урадиће-

мо нешто што ће представљати својеврстан преседан
на панчевачкој политичкој
сцени – представићемо своје кандидате, а затим и програм за локалне и покрајинске изборе, иако још нису расписани нити се зна тачан
датум њиховог
одржавања”, каже се у саопштењу ове партије.
На тај начин
Нова странка жели да грађане „упозна с људима који ће их представљати у локалној и покрајинској скупштини”, да се
они „упознају са свим потребама и проблемима” који муче наше суграђане, као
и да покаже да се као партија „држи свог обећања”, „одговорно понаша” и „само
грађанима подноси рачуне
за свој рад”.

„Покрет ’Доста је било – рестарт’ покренуће иницијативу за сузбијање свих могућих видова корупције и
злоупотребе новца из буџета Града. То се може једноставно решити помоћу
принципа транспарентности. Покрет позива све службе
које располажу
новцем из буџета да учине доступним јавности све податке
на шта се новац
троши и то на
следећи начин:
да објаве све уговоре који су потписани, с којим субјектима
су потписани и тачно у динар ко све и по ком основу
добија новац из буџета Града. Подсећамо грађане Панчева да је то наш новац, који смо им дали да њиме до-

маћински располажу и сматрамо да имамо као грађани апсолутно легитимно
право да знамо како се тај
новац троши”, каже се у саопштењу овог удружења.
Покрет жели да види и
„тачан списак запослених”
који
плату
добијају
из
буџета, а тражи и податке
о трошковима за репрезентацију. За
њу каже да је
„неморално
да уопште постоји” и позива све градске
институције које у свом
буџету имају поменуту
ставку да се тог новца одрекну и употребе га за „неки вид помоћи најугроженијим становницима нашег града”.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Митинг ће бити 25. априла
Због смањивања слободе,
угрожавања људских права и
све лошије економске ситуације у Србији Демократска
странка је одлучила да у Београду организује митинг, који
ће се одржати 25. априла – најавио је Станко Пужић, портпарол Градског одбора ДС-а,
на конференцији за новинаре
одржаној у суботу, 4. априла.
– Митинг организујемо јер
Демократска странка са својим
партнерима жели борбу за достојанствен живот. Потребно је
да снажно кажемо да се не плашимо и да никада нећемо пре-

стати да се боримо за више
радних места, боље плате, бољи живот, слободу и демократију. Сваком је данас јасно да
се Србија не креће у правом
смеру – рекао је Пужић.
Он је подвукао да демократе очекују да им се придруже
и друге политичке странке,
појединци, невладине организације и сви људи „којима
су демократија и слобода на
срцу”, јер „једино заједно можемо Србију вратити на добар пут”.
Место и време почетка овог
скупа биће објављени накнадно.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Миковић први председник
Први председник Социјалдемократске странке (СДС) у нашем граду постао је Срђан
Миковић, адвокат и некадашњи градоначелник Панчева.
То је резултат унутарстраначких избора у партији Бориса
Тадића, који су одржани у неде-

љу, 5. априла. Локално руководство бирано је у 19 општина
у Србији, а у Панчеву се гласало
на два изборна места: у граду и
у Банатском Новом Селу.
Овом приликом изабран је
и Градски одбор од 18 чланова, који је већ у уторак, 7.

априла, на конститутивној
седници формирао и шесточлани Извршни одбор. Председник тог тела је Жарко Ракочевић, а чланови су Ненад
Босиљ, Никола Комненовић,
Тамара Босиљ, Валентин Мик
и Александар Бурсаћ. За се-

кретара Градског одбора изабрана је Данијела Јелић.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БЕЗ СЕНЗАЦИЈА У НАЈАВИ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Стварање услова за
помоћ Културном центру

А шта ако ипак?

Конкурс за директора
јабучког „Вод-кома”
Седницу Скупштине Панчева заказану за четвртак, 9. април, сазвала је
Агенција за приватизацију својом
недавном ургенцијом да одборници
измене одлуку о методу и моделу
приватизације РТВ Панчева. Чланови локалног парламента изјасниће
се о још тридесетак предлога одлука,
од оних финансијске природе до кадровских.
Одборници ће морати по други
пут да се изјашњавају о начину приватизације локалних електронских
медија у јавном власништву због тога што је Агенција за приватизацију
крајем прошлог месеца послала захтев да у року од сат и по локални
парламент поново гласа о том документу, али уз одређене измене.
Допис је садржао захтеве који нису
у складу са законом, али изгледа да је
локална администрација одлучила да
се не расправља с вишим инстанцама, без обзира на то што тамо има чиновника који не морају да познају
прописе да би добили своју плату, па
је одлучила да „поступи по наређењу”. Суштински, промена неће бити.
Радио и телевизију купиће онај ко да
највећу понуду на јавном надметању.
Пред Скупштином је и предлог
одлука да се Дирекцији за изградњу
и уређење Панчева повери на управљање зграда урбанизма која је у државној својини. То предузеће користи овај објекат од 1993. године, а
Ненад Станојевић, директор Дирекције, објаснио је како је неопходно
да Скупштина донесе овакву одлуку
како би се створили законски услови
за помоћ Културном центру. Наиме,
када поменута одлука ступи на снагу
моћи ће да буде донета она по којој
ће Савременој галерији бити омогућено да у највећем делу приземља
зграде урбанизма организује изложбе и друге садржаје из своје делатности док се не нађе неки трајни
смештај.

Пише: Милош Васић

Да ли их чека једно „обично” заседање?
На дневном реду скупштинске
седнице налазе се извештаји о раду
градских културних установа за
2014, као и неколико сеоских домова културе.
Локални парламент требало би да
донесе одлуку о расписивању јавног
конкурса за избор директора комуналног предузећа „Вод-ком” у Јабуци. Биљани Киковић истекао је мандат вршиоца дужности директора
предузећа коју је обављала од краја
2013, када је постављена уместо Владимира Станоевског. Ова смена била
је „окидач” за сукобе међу члановима Скупштине Месне заједнице Јабука, због чега су за 11. мај заказани
ванредни избори у том селу.
Очекује се да ће одборници потврдити одлуку Управног одбора Туристичке организације Панчева да за
првог човека те установе буде изабран Бранислав Ровчанин, досадашњи вршилац дужности директора
ТОП-а.
Скупштина би требало да омогући
да се град задужи за 423,2 милиона

динара ради спровођења планираних капиталних инвестиција. Одборници су о томе већ одлучивали
приликом усвајања буџета за 2015, а
потом и ребаланса, али законска
процедура налаже да се о томе поново изјасне након што је Министарство финансија одобрило ово задужење.
Ради се о 30 различитих пројеката, а међу најкрупнијима су куповина вртића „Бајка” на Котежу за 140
милиона динара, инфраструктурно
опремање Северне пословне зоне у
висини до 83,5 милиона и набавка
нових аутобуса за АТП вредних 34
милиона динара.
Чланови локалног парламента
изјасниће се о предлогу да се Општој болници из градског буџета
дају два милиона динара. Половина
новца послужиће за набавку опреме неопходне Интернистичком
одељењу, а остатак ће бити утрошен
према приоритетима ове здравствене установе.
Д. Вукашиновић

Све отворенија најава
промене „крвне слике”
владајуће коалиције
Локална власт је још увек на чврстим ногама, али је тешко рећи колико ће склад између СНС-а и ДС-а
потрајати. За последњих неколико
месеци четири пута су с једне на другу страну послате поруке које говоре
о томе да сукоб врхова двеју страна
тешко може потпуно заобићи њихове панчевачке одборе.
Прве су почеле младе демократе
пародирајући на доделу прошлогодишњих Новембарских награда,
због чега су од својих старијих страначких колега добили по прстима,
па је неко време био мир. Све донедавно, када је Жељко Сушец на инсистирање новинара изјавио да ће
локални ДС морати да се изјасни о
ставу своје централе о симболима
Војводине.
Затим је Зоран Јовановић, покрајински посланик ДС-а, оптужио напредњаке да су по панчевачком асфалту исписивали пароле против
Бојана Пајтића. СНС је затражио извињење, а онда је Сушец, поново након упорних новинарских питања,
изговорио да би састав владајуће коалиције могао да буде промењен, тако што би овог пута консолидовани
социјалисти заменили ДС.
Повереник СНС-а је, истина, донекле ублажио своје ставове тврдњом
да је сарадња с демократама била
много боља када их је водила Весна
Мартиновић. Читано између редова,
када се има у виду политички утицај
Мартиновићеве независно од њене
формалне страначке функције, то
може да значи како се сарадња двеју
партија наставља док год она буде

имала утицај на своје страначке саборце.
Међутим, овакве изјаве могу наговештавати и промену у саставу владајуће коалиције. Треба имати у виду да су не тако давно поједини напредњаци врбовали неке одборнике
ДС-а, а о томе да је део СНС-а поправио односе са СПС-ом „Панчевац” је
писао не тако давно. Реч је о кафанским договорима, али је српска традиција да се сви велики дилови који
касније пропадну праве у кафанама.
Подсећамо да је на исти начин формирана и актуелна градска власт.
Разлика је само у неколико стотина
метара и имену локала.
Познаваоцима панчевачких прилика јасно је да неке недавне кадровске промене у институцијама од републичког значаја у граду нису биле
случајне и да ће донети значајну
промену односа политичких снага.
Избори за Градски одбор СПС-а су
спроведени у време писања овог текста, а они за нову страначку власт у
СНС-у ускоро ће уследити.
Након тога видеће се како ствари
стоје и да ли су исти они људи у
СНС-у који су увели ДС у власт сада добили налог да га преместе у
опозиционе клупе. Демократама би
то омогућило да лакше воде предстојећу изборну кампању, али ће се
суочити с ризиком осипања дела
чланства које би можда радије да
остане власт. Навика је чудо, нарочито ако је алтернатива губљење
посла или премештање на лошије
радно место.
Одређени ризици, и то не тако мали, чекају и СНС у том случају, али од
победника на унутарстраначким изборима се не очекује да о томе размишљају. Уосталом, тако нешто било би
потпуно противно духу СНС-а. Д. В.

А шта ако заиста иселе жељезничку станицу у Прокоп (што
обећавају од 1948), а аутобуску
негде на Нови Београд, што је
новије обећање? А шта ако приватне власнике некретнина заиста обештете у пуном износу од
37 милиона евра, како тврде њихови адвокати на сајту „Боља
адвокатура”, а не са свега седам
милиона, колико им држава сада
нуди? А шта ако нас заиста запљусну обећани мед и млеко,
милиони, камиони изван Карађорђеве улице и авиони?
У том случају, који ми се јавио
у уторак увече у збуњеној глави,
шта ћемо од себе? Ми који смо
сумњали, изражавали резерве и
ослањали се на мишљења разних
архитеката, урбаниста, економиста, инжењера и осталих сумњивих типова који од почетка не
воле премијера и његову породицу, јер иначе не би бацали клипове у точкове нашег победоносног развоја. Уф. А тек они који
носе около жуте патке, алудирајући провидно да је о некој патки
реч? Ако, дакле, ипак заиста испадне да нас премијер и његови
пријатељи из разних емирата нису преварили, шта онда? Каква
су времена, човек никад не зна...
Нисам паметан.
Добро, хајде, покајаћемо се
горко, све ћемо признати: да
смо били у пустој заблуди, да
смо насели на лажне процене
такозваних стручњака, да нисмо довољно волели премијера
и његову породицу; чак и да смо
били Мишковићеви плаћеници
– ако треба. Онда ћемо очекивати милост с Превишњег места.

НАША АНКЕТА

ЛОКАЛНА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

У сусрет (не)извесном

У уторак сам цео дан слушао, повремено и гледао, расправу у
Скупштини о том посебном закону о Београду на води. Било је
напорно, јер сам истовремено
писао веома тежак и непријатан
текст о паду оног хеликоптера,
па сам радио на два канала: на
првом мислим и пишем, а на
другом примам пренос Скупштине, не мислећи, наравно.
После сам се замислио. Посланици владајуће коалиције и премијер узајамно су се частили
комплиментима преко сваке
границе пристојности: ови њему
– ала је то лепо то што си замислио, а он њима – е баш вам хвала на разумевању и подршци.
Открио сам у себи извесне сумње
и слутње. Ево их.
А шта ако је све што премијер
обећава у вези с Београдом на
води истина? А шта ако наша левантинска браћа из чисте љубави
и пријатељства заиста фљусну
три и по милијарде евра у тај
пројекат? А шта ако се Београд
заиста препороди и стекне кулу
од 220 метара на коју ће нагрнути сви могући белосветски туристи, пуни пара које ће потрошити у Београду? Туризам је, каже
премијер, а посланици су то још
и прорађивали, наша велика
шанса и будућност. Па ако ипак
туристи нагрну у Београд, па после и у наше бање и на планине,
како посланици и премијер рачунају, па кад почне да пљушти
лова, шта онда? А шта ако се направе сви ти вртићи, паркови,
„културни садржаји”, гараже и
паркинзи, све те канализације и
инфраструктуре које нам обећавају?

ДА ЛИ И ДАЉЕ ВЕРУЈЕТЕ „ПАНЧЕВЦУ”?

Квалитетни и увек на правом месту

Г. ЈОВКОВИЋ

Д. СИНГЕР

У понедељак, 13. априла, навршиће
се тачно 146 година од оснивања
„Панчевца” – најстаријег недељника
на Балкану. Тешко да је Јован Павловић, оснивач новина, могао и да замисли да ће његово чедо бити тако дуговечно и после толико времена опстати. Углед „Панчевца” остао је неокрњен скоро век и по, а у новије време,
кад има много изазова, наше новине
остале су стуб истине у свом окружењу. Увек смо се трудили да укажемо
на све што је лоше, а да промовишемо
оно добро, што радимо и данас. Лепо
је знати да се сваког четвртка „Панчевац” прода у више од десет хиљада
примерака, а да га много више наших
суграђана прочита. То и јесте наша
мисија. Стекли смо ваше поверење,
сад је на нама да га сачувамо.
ГОРДАНА ЈОВКОВИЋ, економиста:
– Редовно читам „Панчевац” и купујем га сваког четвртка. Раније, док сам
била млађа, као и многи, читала сам га
отпозади, што се каже. Последњих година крећем од насловне стране, па
идем редом. Не зато што сам сада на
неки начин ваш гост, већ зато што тако стварно мислим, хоћу да вас похвалим и да кажем да правите веома до-

В. МОЈСИЛОВИЋ

Б. СОМБОРСКИ

бре новине и да се преко вас информишем о збивањима у нашем граду.
ДРАГАН СИНГЕР, светски путник:
– Данас је „Панчевац” много бољи
него пре пет-шест година. Чак, ако
вас поредим с неким другим новинама које излазе у нашој земљи, ви сте
много испред њих. Наравно, може то
још боље, с обзиром на то да знам да
у вашој редакцији има много добрих
новинара. Оно што је битно – увек
сте квалитетни и на правом месту.
ВИДА МОЈСИЛОВИЋ, угоститељ:
– Кад стигнем, обавезно прочитам
шта пише у вашим новинама. Моји
укућани то чине стално. Преко вас се
на најбољи начин информишемо о
збивањима у нашем граду. Драго ми
је да сте истинити и одважни. Желим
да вам честитам рођендан, а надам се
да ћете и у будућности остати на професионалном нивоу на ком сте сад.
БОЈАНА СОМБОРСКИ,
дипломирани економиста:
– Свакако да читам „Панчевац”, а
мислим да има врло мало наших суграђана који то не чине. Задовољна
сам и верујем у све што напишете.

Т. ДАМЧЕВСКИ

Д. ПАУНКОВИЋ

Има неколико рубрика које посебно
пратим, а више волим лаке теме. Интересује ме шта се збива у локалном
спорту и баш сам задовољна како ви
то пратите. Сад је прилика и да вам
честитам рођендан!
ТОНИ ДАМЧЕВСКИ, електричар:
– Директно да одговорим на ваше
питање – верујем „Панчевцу”. Задовољан сам како нас информишете о збивањима у нашем граду, јер не може
човек увек све да зна или да стигне на
место на којем се дешава нешто занимљиво. Обрађујете све значајне теме,
од политике до комуналних питања, и
то је за похвалу. Само тако наставите.
ДАНИЈЕЛА ПАУНКОВИЋ,
професор енглеског језика:
– Наравно да читам „Панчевац”.
Чак доста детаљно. Свакако да вам и
верујем, а има неколико рубрика које баш волим. Једна од њих је и анкета у којој учествујем, као и симпатична кратка форма на последњој
страни, када наше суграђане питате
како ће провести викенд. Пратим и
остале рубрике, а посебно ми се свиђају спортске стране.
Анкетирао С. Дамјанов
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АКТУЕЛНИ ПОСЛОВИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

НЕОПХОДНЕ ЗАШТИТА
И ПРИХРАНА ПШЕНИЦЕ
Сива пегавост прети
озимим усевима

ОТКУП СВИЊА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Држава примирила
сточаре
Преузимање
товљеника за новац
при крају, а трампа
за кукуруз тек почиње
Кабинет начелника Јужнобанатског управног округа пренео је саопштење Управе за
ветерину Министарства пољопривреде у коме су наведени услови за договорени откуп 25.000 товних свиња за
потребе Робних резерви. Од
тог броја 10.000 товљеника
ће бити плаћено новцем, а
преосталих 15.000 одговарајућом количином меркантилног кукуруза за сточну исхрану. Тај посао утаначен је
на састанку домаћих произвођача меса и млека с представницима Владе Србије након протеста пољопривредника због увоза јефтинијих
производа из Европске уније.
Откуп ће трајати до 30.
априла, а свиње ће преузимати кланице „Матић” и „Матијевић” из Новог Сада, ПКБ
Имес из Падинске Скеле, „Алфа промет” из Каћа, „Промес” из Новог Бечеја, „Топола” из Бачке Тополе, „Јухор”
из Јагодине и „Биг бул” из Бачинаца.
Откупне цене су 170 динара по килограму за прву класу, 150 динара за другу и 140
динара за трећу класу квалитета. Приликом плаћања у
натури, за прву класу свиња
добијаће се 11 килограма кукуруза за килограм живе ваге, 10 килограма зрна за другу класу, а треће ће се плаћати с девет килограма кукуруза за килограм свињског меса. Товљенике могу продати
власници регистрованих пољопривредних газдинстава, а
кланичари ће свиње преузи-

мати на регистрованим сточним пијацама према договореном распореду. Трошкови
транспорта до откупних места иду на терет сточара.
Пријем, мерење свиња и
проверу документације обавиће посебне комисије Министарства пољопривреде.
Узгајивачи стоке морају
испоручити здраве свиње,
које су у доброј кондицији,
чисте, без повреда на телу,
вакцинисане против свињске
куге и са одговарајућим
ушним маркицама. Уз то,
власници морају обезбедити
уверење од надлежне ветеринарске станице о здравственом стању животиња и уверење да су вакцинисане.
Одмах по мерењу биће одбијено кило за транспорт до
кланица и могуће угинуће
свиња. У случају да током ветеринарско-санитарног прегледа меса на линији клања
свиња инспекција установи
да је оно неупотребљиво за
људску исхрану, власници неће добити новац. Уколико ветеринарски инспектор месо
прогласи условно употребљивим, цена за такву животињу
биће умањена за 30 одсто.
Након што од кланице добије пријемницу о предатим
товљеницима власници пољопривредних газдинстава
треба лично да оду у београдско седиште Републичке дирекције робних резерви, које
се налази у Дечанској улици
8 а, или у регионални центар
у Новом Саду у Хајдук Вељковој улици 11, ради потписивања уговора. Неопходно је
да узгајивачи са собом понесу оверене фотокопије личне
карте и извода из Регистра
пољопривредних газдинстава
за текућу годину.

МОНТЕРИ „ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ”
ПРИСУСТВОВАЛИ КУРСУ

Учили како да штите
угрожене птице
У жељи да допринесе заштити ретких и угрожених врста
птица које су често страдале
приликом извођења радова
на далеководима и електричним инсталацијама, „Електромрежа Србије” организовала је ових дана семинар за
своје монтере заједно са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије.
Орнитолози који су говорили монтерима „Електромреже” нагласили су да се
птице не задржавају на високонапонским далеководима
случајно. Објаснили су да је
то њихов животни простор,
јер је све мање усамљених и
високих стабала која су им
некада била дом.
Орнитолози су упутили
монтере и како да разликују
врсте птица које се гнезде на
далеководима и њихова гнезда. Поред тога, монтерима
је био приказан филм о заштити степског сокола на да-

леководним стубовима у Мађарској.
Током курса монтерима је
скренута пажња на то да су
најугроженије врсте птица
које се могу видети на електричним стубовима степски
соко, обична ветрушка, соко
ластавичар и мишар, па је
њиховој заштити потребно
посветити посебну пажњу
приликом ремонта стубова.
Заједничким радом Друштва за заштиту и проучавање птица и „Електромреже
Србије” постављено 100 дрвених гнезда. У три су се већ
уселили степски соколови,
што је успех, с обзиром на то
да припадају прилично угроженој врсти.
Јавно предузеће „Електромрежа Србије” показало је да
је један од ретких великих
јавних система који је конкретно подржао потребу да
се заштите ретке и угрожене
врсте птица.
М. Г.

Сетва касни због
времена, ратари
праве рачуницу како
да смање губитке
Пољопривредници ових дана
имају пуне руке посла због
пролећне сетве, али и заштите
и прихране озимих усева. Заштитари из Института „Тамиш” скренули су пажњу ратарима на то да је ово прави
тренутак за фунгицидну заштиту пшенице због појаве
сиве пегавости, пепелнице и
лисне рђе. Прогнозно-извештајна служба ове установе

Наша саговорница је упозорила да ратари морају да
спрече ширење заразе на лист
заставичар и два листа испод
њега. Она је препоручила ратарима да примене неки од
превентивно-куративних
фунгицида, као што су „артеа
330 ЕЦ”, „алерт С”, „антре
плус”, „фалкон ЕЦ 460” или
„просаро”, и то у прописаним
дозама које су назначене на
паковању.
Хераковићева је објаснила
да инфекциони потенцијал
постоји још од прошле године, јер је због благе зиме
изазивач болести преживео у
тлу, а обилне падавине, висока температура и влажност ваздуха претходних

не материје, односно у случају употребе САН-а или АН-а
125 килограма по хектару.
Због временских услова
пролећни радови на њивама
касне, али би требало да буду
завршени до краја априла. Засад је посејана шећерна репа,
у току је сетва соје, а потом су
на реду сунцокрет и кукуруз.
Прецизније податке о томе
колико је чега засејано на територији Панчева Институт
ће имати наредне недеље.
Муке са сетвом
За то време пољопривредници, а нарочито они мањи покушавају да направе рачуницу да би знали на чему ће ове
сезоне изгубити најмање новца. О томе је било речи на

Сива пегавост захвата горње листове пшенице
саопштила је да на на њивама
највише има сиве пегавости,
док су се рђа и пепелница појавиле тек у траговима, али би
и оне требало да буду третиране како се обољења не би
ширила.
Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља, рекла је да је сива пегавост захватила доње листове биљака.
То се пре свега односи на ране
сорте пшенице, јер су оне у
фази влатања, што значи да су
гушће, па се на лишћу при тлу
задржава више влаге која погодује развоју гљивица. Симптоми сиве пагавости су у виду
неправилних хлоротичних
пега запажени на доњем лишћу, али је евидентирано њихово ширење и на горње листове, због чега треба што пре
заштитити усеве.

недеља су погодовале да се
он развије.
Друга прихрана
Богдан Гаралејић, саветодавац за ратарство у Институту
„Тамиш”, препоручио је произвођачима да заврше с другом прехраном пшенице, јер
је она кренула у влатање. То
се односи на оне који су планиране количине прихране
азотом поделили у две дозе.
Навео је да је пољопривредницима који користе сензорску опрему теже дати препоруку за другу прихрану, те да
би они пре ђубрења морали да
примене неки од препарата за
регулисање раста биљака.
Свима који нису сигурни колико азота је потребно да унесу у њиве саветовано је да
примене 40 килограма актив-

седници Савета за пољопривреду ресорног министарства
одржаној у четвртак, 2. априла. Ту тему на дневни ред ставио је Јован Негован, члан савета и председник удружења
„Панчевачки ратари”.
Он је министарки Снежани
Богосављевић Бошковић и
њеним сарадницима изнео
мишљење да ће заснивање
овогодишње ратарске производње због недостатка обртних средстава бити обележено применом лошијих агротехничких мера и смањивањем површина под шећерном
репом и сунцокретом. Негован је поновио познате ставове да томе доприносе неповољни метеоролошки услови,
овогодишњи рестриктиван
аграрни програм државе, те
понашање откупљивача који

су у последње две године ниским ценама и неодговорним
понашањем оставили произвођаче готово без обртних
средстава.
Председник „Панчевачких
ратара” је нагласио да ће шећерна репа бити засејана на
свега 40.000 хектара због лошег искуства пољопривредника са шећеранама и откупљивачима током прошле сезоне.
Објаснио је да су они најпре
смањили договорену откупну
цену, а потом нису дошли по
извађену репу, па је она остала на њивама. Када је због тога репа калирала на тежини и
квалитету, додатно су умањили цену и, на крају, немали
број произвођача још увек није успео да наплати свој род.
Негован је рекао да ће и
сунцокрет бити засејан на око
70.000 хектара мање него
претходних година, а разлог
је дестимулативна цена овог
производа у претходне две године. Он је навео да би површине под наведеним ратарским културама биле још мање када ратари не би морали
да поштују плодоред, односно
када би могли да сеју једино
кукуруз.
Кредити можда на јесен
Он је затражио да држава што
пре обезбеди субвенционисане краткорочне кредите за
финансирање производње с
каматном стопом до пет одсто, чиме би била обезбеђена
квалитетнија сетва. Негован
је упозорио и на то да је пасивност антимонополске комисије омогућила откупљивачима да униште тржиште и
претворе се у монополисте.
То је резултирало снижавањем цена ратарских производа и довођењем пољопривредника у описану финансијску
ситуацију.
Одговор присутних званичника, међутим, био је обесхрабрујући. Они су прећутали
примедбе о ценама и монополима, а затим је министарка
најавила да ће краткорочних
кредита можда бити за овогодишњу јесењу сетву, и то по
каматној стопи од шест одсто.
Добра вест је да се исплата
субвенција од 6.000 динара по
хектару може очекивати током маја, као и да ће ову помоћ моћи да добију и пољопривредници који нису уплатили допринос за пензијско и
инвалидско осигурање, те пољопривредни пензионери који су се приликом обнове регистрације газдинства изјаснили да послују као комерцијална газдинства.

ДОЛОВАЧКИ ПАОРИ УПУТИЛИ ЗАХТЕВ ВЛАДИ СРБИЈЕ

Подржите младе произвођаче!
Затражено да држава
земљу прода нашим
ратарима уместо
странцима
Неколико панчевачких удружења пољопривредника послало је
захтев кабинету премијера српске Владе и Министарству пољопривреде и заштите животне
средине да пре истека рока забране продаје земље странцима
одређене површине државних
ораница буду понуђене домаћим произвођачима. Та идеја је
резултат састанка доловачких
паора и других заинтересованих
организација и појединаца одржаног у Месној заједници Долово у уторак, 6. априла.

Захтев су потписали „Панчевачки ратари”, „Доловачки паори”, „Агрологистик”, Аграрни
форум Панчево, „Дуленце”
д.о.о. организатор пољопривредне производње и Комисија
за пољопривреду МЗ Долово.
„На иницијативу пољопривредника из Долова потписници овог захтева траже да
се државно пољопривредно
земљиште површине од пет до
20 хектара понуди у откуп носиоцима регистрованих газдинстава млађим од 45 година. Период отплате био би 20
година, а годишња каматна
стопа од један до два одсто На
тај начин држава би дала реалан допринос томе да млади
остану у руралним срединама

и наставе да се баве пољопривредом, за шта су се досад
вербално залагали челници
Владе Србије”, наводи се у
захтеву.
Потписници инсистирају
на томе да се ова мера спроведе пре 2017. када ће, у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању потписаним између Србије и ЕУ,
странци моћи да почну куповину нашег пољопривредног
земљишта.
Наведена удружења и остали
заинтересовани су предложили
да се од новца добијеног продајом државних њива оснује
фонд за унапређење пољопривреде. То ће омогућити да се
убудуће избегну сукоби сточа-

ра и ратара због закупа земље,
а странци ће бити онемогућени да много пре уласка Србије
у ЕУ покупују целокупно плодно земљиште које је необновљиви природни ресурс.
Паори су предложили да
њихов захтев буде уграђен у
нацрт закона о пољопривредном земљишту који је у припреми или да буде донет као
лекс специјалис. Они су од
локалне самоуправе затражили да подржи захтев.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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Четвртак, 9. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЈАСНО ОДРЕДИЛА ЦИЉ

БОРБА ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ
Запослени посвећени
циљу здравог
одгајања деце
Изнедрили 15
професора физичког
васпитања
Омољичку основну школу
„Доситеј Обрадовић” тренутно похађа око 500 ђака, а при
њој се налази и предшколски
одељак с још 120 малишана. У
месту надомак Панчева школа је одувек била расадник талената, а тако је и данас.
Ипак, посебно је издваја
област школског спорта. По реализованим програмима ученика и наставника Основна
школа „Доситеј Обрадовић” је
водећа у нашем граду. Међутим, и поред сјајних резултата,
не могу се похвалити условима
у којима раде, што се посебно
односи на терене у дворишту.
– Наша жеља је да се то промени и то је главни постављени циљ у наредном периоду.
До сада смо се истицали на
многим такмичењима у покрајини и шире. Запажен наступ на СОШОВ-у је баш скренуо пажњу на наш труд да будемо међу најбољима у ширем
окружењу. Успели смо прошле
године да се нађемо у завршници акције међународног
карактера „Спортске игре младих”, која је одржана у Сплиту.
Ако хоћемо да наставимо да
ређамо успехе, треба уредити
терене, односно поправити
инфраструктуру. Имали смо и

до сада веома добру сарадњу с
Покрајинским секретаријатом
за спорт, посебно с Мариником Тепић, а надам се да ће
нам они изаћи у сусрет и донирати средства како бисмо направили терен за кошарку и
мали фудбал – јасан је Владимир Ристић, директор школе у
Омољици.
Многе акције које су запослени у овој школи већ реализовали показују да су посвећени циљу здравог одгајања деце, али постоји и много идеја
које тек треба спровести у дело. Један од циљева Стратегије

развоја школског спорта свакако је подизање нивоа физичке активности свих ученика
подстицањем и оснаживањем
целе школе да, у сарадњи с родитељима и локалном средином, промовише физичку активност и благостање. Једна од
мера којом би се овај циљ постигао јесте покретање иницијативе под називом „Активне
школе”, својеврсне акредитационе процедуре чије је исходиште добијање цертификата
„активна школа”. То значи
квалитетније физичко васпитање обавезно за све ученике,

затим богатију и квалитетнију
понуду ваннаставних активности из ове области, чвршће повезивање с родитељима и локалном заједницом (нпр. сарадња са спортским клубовима и спортским стручњацима,
коришћење материјалних ресурса у заједници и сл.), као и
побољшање материјалних ресурса за физичко васпитање и
спорт у школи. Уз то, реч је и о
подршци професионалном
развоју наставника физичког
васпитања. Ту себе виде и
Омољчани.
Да руководство ове образовне установе зна шта хоће и колико може, најбоље потврђује
учешће у пројекту „Спорт у
школе”. Међу првима су се
укључили у акцију. Чак шездесеторо деце бесплатно учествује у физичким активностима
примереним њиховом узрасту.
Ову лепу причу подржава Министарство спорта и омладине
Србије, а препознали су је и у
локалној власти. Александар
Фаркаш, градски већник за
спорт, пружио је пуну подршку
оваквом деловању.
ОШ „Доситеј Обрадовић”
се посебно поноси спортским
активностима, а то показује и
детаљ за поштовање – откад је
школа основана, изнедрила је
чак 15 професора физичког
васпитања, а међу њима је и
Зоран Гајић, прослављени одбојкашки тренер који је с нашом националном селекцијом освојио златну медаљу на
Олимпијским играма у Сиднеју 2000. године.
С. Дамјанов

АКТИВНОСТИ „СОКОЛА”

Почеле припреме
пењача
Прошлог викенда 16 чланова
ПЕК-а „Соко”, првенствено
пењачке секције, и инструктори боравили су на Вршачким планинама, где су обављене припреме за предстојеће државно првенство. У
природном окружењу демонстриране су технике коришћења опреме и пењања у
дисциплинама болдер и топроп. Појединим члановима
ово је био први сусрет с природном стеном. Прошлонедељна акција је реализована
у складу с планом припрема

за такмичарску сезону. Кад
је реч о тежинском и брзинском пењању, надметања почињу крајем априла.
Чланови „Сокола” позивају све заинтересоване
суграђане који желе да се
баве спортским пењањем
на вештачким и природним стенама да им се прикључе сваког викенда у
парку Барутана. Детаљније информације о активностима тог планинарског
клуба могу се добити на
сајту www.soko.rs. З. Ст.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА У КИКИНДИ

Панчевци се
истакли у џуду

ТАКМИЧЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКИХ ОСНОВАЦА

Знањем до Санкт Петербурга
Тридесеторо најбоље
пласираних боравиће
током распуста
у Русији
Владимир Јакуњин, генерални
директор „Руске државне железнице”, приликом децембарске посете школи „Васа Живковић” предложио је наставак
обнове школе током летњег
распуста, као и успостављање
трајне сарадње с једном руском школом из Санкт Петербурга. Тим поводом прошле
недеље је у нашем граду организован састанак представника Амбасаде Руске Федерације, „Руске државне железнице”

и наставника историје о реализацији наградног такмичења.
Професори Борис Бобков и
Андреј Шабала су том приликом у отвореном разговору с
панчевачким колегама одговарали на многа питања из историје наших народа, указавши
на разлике у геостратешким
погледима, као и на неограничене могућности сарадње Србије и Русије у свим областима
друштвеног живота.
Тест ће бити одржан 21.
априла, а ђаци панчевачких
школа одговараће на питања
из руске историје, књижевности, културе и географије, као
и на питања која ће обухватити широко поље интересовања

деце. Због регуларности такмичења, које ће обухватити
ђаке узраста од 10 до 14 година, сви представници школа
добиће запечаћене коверте с
питањима које ће бити отворене непосредно пред почетак
теста. Овај необични испит
трајаће један школски час.
Тридесеторо најбоље пласираних боравиће током распуста
у Санкт Петербургу, некадашњем Петрограду. Поред обиласка многобројних историјских споменика и сусрета с
вршњацима, младе Панчевце
чека и вожња дечјом железницом – најављено је ексклузивно за „Панчевац” из кабинета
господина Јакуњина.

Да подсетимо, поред пројекта реконструкције железничких пруга широм Србије,
„Руске државне железнице” су
у оквиру сопственог програма
„Градимо заједно за будућност”, који обухвата сарадњу с
локалним заједницама на чијим територијама изводе радове, прошле године започеле
сарадњу и с најстаријом панчевачком основном школом –
„Васа Живковић”. Поред реновирања старе зграде и ђачке
кухиње, за школску библиотеку купљена је комплетна лектира, а у фискултурној сали су
замењени инсталација и осветљење и постављена је нова
спортска опрема.
З. Ст.

ОЛИМПИЈАДА ЗНАЊА

Панчевцу сребрна плакета
Велики успех Огњена
Тошића
Следи такмичење
на Тајланду
Нашем суграђанину Огњену
Тошићу, ученику београдске
Математичке гимназије, у понедељак, 6. априла, у Свечаној сали Математичке гимназије уручена је сребрна статуа
„Енергије знања”, коју је доделила Нафтна компанија
Србије. Велику златну статуу
„Енергије знања” освојила је
Маријана Вујадиновић из Математичке гимназије, а бронзану је добио Иван Дамњановић из Гимназије „Бора Станковић” из Ниша. Реч је о признањима која нафтни гигант
трећу годину заредом додељује најбољим учесницима Српске математичке олимпијаде.
Освајањем другог места Огњен је стекао право да уче-

ствује на Међународној математичкој олимпијади, која ће
се одржати на Тајланду у јулу
ове године.
Дводневно такмичење младих математичара у организацији Друштва математичара
Србије и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја одржано је 27. и 28.
марта у Математичкој гимназији. Победницима Олимпија-

де победничке статуе „Енергије знања” уручила је др Снежана Лакићевић, менаџер НИС-а
за сарадњу са образовним и
научним институцијама. Поред представника НИС-а, свечаној додели награда присуствовали су државни секретар
и помоћник министра за средње образовање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Снежана Мар-

ковић, директор Математичке
гимназије мр Срђан Огњановић и председник Друштва
математичара Србије проф. др
Александар Липковски.
Вреди напоменути да, поред такмичења из математике, нафтни лидер кроз корпоративни програм „Енергија
знања” подржава и такмичења
из физике, хемије и руског језика. Реч је о веома значајној
иницијативи улагања у развој
образовања и науке. НИС кроз
сарадњу са универзитетима и
специјализованим научним
установама даје подршку
средњошколцима и студентима и на тај начин осигурава
стручан кадар – подједнако и
за своје потребе и за потребе
друштва у целини.
Да подсетимо, наш суграђанин Огњен Тошић био је и
део српског олимпијског тима који је пре две године нашу земљу представљао на
Физичарској олимпијади у
Индији.
З. Ст.

На недавно завршеној Школској олимпијади, одржаној у
Кикинди, наши млади суграђани одлично су се снашли на
елитном такмичењу у џуду.
Школарци који тренирају у
ЏК-у „Панчево” освојили су
пет медаља, а њих петоро заузели су пета места.
У групи основних школа
од првог до четвртог разреда најуспешнији је био Филип Паланачки, ученик ОШ
„Братство–јединство”. Милош Мандарић и Нина Албијанић су ђаци ОШ „Васа
Живковић”, а попели су се
на победничко постоље као
трећи. Треће место припало

је и ученицима Немањи Нишићу и Гаврилу Кљајевићу,
који похађају ОШ „Исидора
Секулић”.
Иако нису стигли до одличја, добар утисак оставили
су Александар Лупулов из
ОШ „Васа Живковић” и Милена Вујковић, која иде у ОШ
„Јован Јовановић Змај”, заузевши пета места. У категорији школа од петог до осмог
разреда исти пласман су
остварили Лазар Албијанић
из ОШ „Васа Живковић”,
Владимир Тодоровић, ученик
ОШ „Јован Јовановић Змај”, и
Михајло Кљајевић из ОШ
„Исидора Секулић”.
С. Д.

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС

Буди део решења
Удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине” и компанија „Вип мобајл” недавно су расписали
конкурс за учешће у међународном програму заштите
животне средине „Млади
еко-репортери”. Сви заинтересовани, старости од 11 до
21, могу да пријаве радове
који истражују питања и
проблеме животне средине
и нуде решења како да Земља буде квалитетније место за живот. Чланак дужине до 1.000 речи, фотогра-

фије / фотографски есеј или
видео-рад у трајању до три
минута треба послати до 23.
априла. Три најбоља рада у
свакој од три категорије биће награђена.
Поменути међународни
програм „Млади еко-репортери” јесте мрежа младих
који кроз креативно еко-новинарство обучавају своје
вршњаке и јавност о одрживом развоју и значају заштите животне средине и спроводи се у више од 30 земаља.
З. Ст.
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ХРОНИКА

Роми се суочавају с проблемима у свим областима,
почев од образовања до здравственог положаја.
Витомир Михајловић,
председник Националног савета Рома

ХИТНА ПОМОЋ

У служби животно
угрожених

Пише:
др Мирослав Тепшић
Стручни састанак у организацији Секције ургентне медицине Српског лекарског
друштва, чији су домаћини
били Дом здравља Панчево
и Служба хитне медицинске
помоћи, била је прилика за
размену искустава колега с
готово целе територије Војводине. Неподељено је мишљење да су главни проблеми ургентних служби недостатак кадра и опреме, као и
недовољна профилисаност
нашег рада. Док закони и
уредбе прехоспиталну хитну
медицинску помоћ дефинишу као „... указивање медицинске помоћи на месту догађаја и у здравственој установи, санитетски превоз
критично оболелих и повређених до стационарне установе...”, пракса ову дефиницију растеже до границе пуцања, па смо противно својој вољи постали део болничке ургентне медицинске
помоћи и транспорта. Тиме
се заправо угрожава наша
основна делатност јер су
нам људски и материјални
ресурси ограничени.
Желимо да упутимо јасну
поруку да можемо бити само
у служби животно угрожених
и тешко болесних пацијената

на територији града Панчева,
а никако нечији сервис и
прилика за решавање организационих и кадровских
мањкавости других установа.
Ако сомборска или зрењанинска болница могу да организују сопствени транспорт и на тај начин побољшају квалитет својих услуга,
па самим тим и сарадњу са
ургентним службама на примарном нивоу, нема разлога
да Панчево буде изузетак.
То није став само Службе
хитне медицинске помоћи
Панчево. Идентичне проблеме имају ургентне службе у Ковину, Ковачици,
Алибунару и Опову. Не желимо да се ствара било какав
анимозитет према Општој
болници Панчево јер добро
знамо колико пацијената
свакодневно затражи помоћ
у тој здравственој установи.
Намера нам је само да заједнички дођемо до решења која су утемељена на закону, а
за која бисмо имали пуну
подршку Републике и локалне самоуправе.
За крај, од срца се захваљујемо компанијама које су
нам помогле да заменимо
дотрајалу опрему. Фирма
„Монтажа-Минел” купила
нам је протокомер с регулатором притиска за терапију
кисеоником, фирма „Марекс” набавила је отоскоп,
фабрика „Утва” направила је
три метална дела неопходна
за носила, фирма БСП нам је
поправила једну платформу
за носила, а предузеће
„Астра Зенека” је материјално помогла организацију
стручног састанка. Ово је
најмање што можемо да урадимо како бисмо скренули
пажњу на хумане људе и друштвено одговорне фирме.

ЗАВРШЕНА ЈОШ ЈЕДНА ОБУКА У НСЗ-у

Цертификати за
девет полазника

Обука за руковаоце грађевинским машинама у организацији панчевачке филијале Националне службе за
запошљавање, која је почела
у децембру прошле године,
завршена је 18. марта. Курс
је успешно завршило девет
особа, а цертификати су им
уручени у петак, 3. априла, у
просторијама панчевачке
филијале НСЗ-а. Обука је
реализована у сарадњи са
Отвореним универзитетом
„Знање” из Београда и друштвено-водопривредним
предузећем „Дунав–Тамиш”
из Панчева.
Полазници су и поред лоших временских услова за
рад задовољни обуком и
знањем које су стекли.
– Захвалан сам филијали
што сам добио могућност да
завршим овај курс. Много ми
значи и волео бих да нађем посао у тој струци – рекао је Филип Шајн, један од полазника.
Према речима Иване Мучибабић, пи-ар менаџера

панчевачке филијале НСЗ-а,
обука за руковаоце грађевинским машинама одржава се у
нашем граду већ трећи пут и
досад је од дванаест лица
њих троје нашло посао. Она
је истакла да је план курсева
за ову годину у фази израде у
централи НСЗ-а и да у Панчеву влада велико интересовање за обуке за геронтодомаћице, кројење и шивење и
вођење пословних књига.
Надежда Сладојевић, в. д.
директора филијале, која је
полазницима уручила цертификате, подсетила је да је
крајем прошлог месеца расписано седам јавних позива
за послодавце и незапослене и позвала грађане да се
пријаве на конкурс. Она је
изнела и податак да је тренутно у евиденцији панчевачке филијале 22.500 особа, што покрива и општине
Ковин, Ковачицу, Опово,
Алибунар, док је у граду
Панчеву незапослено око
11.000 грађана.

Четвртак, 9. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН РОМА

ПРОБЛЕМИ – ОБРАЗОВАЊЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Стереотипи и
предрасуде према
Ромима још увек
нису отклоњени
Уз музику, поезију и игру и
ове године је у Градској библиотеци обележен Светски
дан Рома, 8. април. На манифестацији коју су у недељу, 5.
априла, организовали Демократско удружење Рома Србије (Панчево) и Национални
савет ромске националне мањине Републике Србије, уз
подршку локалне самоуправе,
приказани су делови видео-спотова и филма Владимира
Кајловица који афирмишу
ромску националну мањину, а
гости на приредби били су ђаци ОШ „Браца Петров”.
Прослави је присуствовао и
Витомир Михајловић, председник Националног савета
ромске националне мањине
Републике Србије, који је оценио да су резултати „декаде
Рома” (2005–2015) скромни и
да се припадници те националне мањине суочавају с
бројним проблемима и дискриминацијом.
Слаби резултати
– Помака има, постављен је
темељ, али видљивих резултата још нема. Роми се суочавају
с проблемима у свим областима, почев од образовања до
здравственог положаја. Довољно је да кажем да је око 20
одсто деце још увек ван образовног система, да 15 одсто
њих не завршава основу школу. Огроман је проценат припадника ромске националне

Детаљ са прославе Дана Рома у библиотеци
заједнице који нема стално запослење (95 одсто) и велика је
стопа сиромаштва. Такође,
дискриминација се стално повећава, а стереотипи и предрасуде који постоје према Ромима још нису отклоњени – изјавио је Витомир Михајловић и
додао да се поменути проблеми морају решавати кроз институције како би се Роми интегрисали у друштвени, политички, економски и културни
живот Републике Србије.
Он је додао да је крајем прошле године израђена Стратегија за инклузију Рома у Србији, усаглашена са Стратегијом
„Европа 2020”, која представља полазну основу за „другу

декаду Рома”. Међутим, с обзиром на то да у израду поглавља 23 и 24, која апострофирају права националних мањина,
нису били укључени председници националних савета и
припадници мањинских заједница, ти документи су, према
Михајловићевим речима, враћени из Брисела на поновно
усаглашавање.
Мобилни тим активан
Нова стратегија ће се фокусирати на образовање, запошљавање, становање и здравље, а посебна пажња посветиће се родној равноправности, положају интерно расељених Рома, унапређењу

положаја и заштити деце,
као и заштити културног
идентитета Рома.
У Панчеву живи око 1.300
Рома, који се, према речима
Стевана Јовановића, председника Демократског удружења
Рома Србије из Панчева и шефа Регионалне канцеларије
Националног савета у Панчеву, сусрећу с бројним препрекама. Највећи проблеми су,
како каже Јовановић, и даље
образовање и незапосленост.
Он је додао да локална самоуправа решава наведене проблеме, а поседује и мобилни
тим, који обилази ромска насеља и представља својеврсну
везу између Града и Рома.

У ПОСЕТИ ДНЕВНОМ БОРАВКУ „НЕВЕН”

Подршка деци са аутизмом
Светски дан особа са аутизмом, 2. април, обележава се
како би се скренула пажња
на тај развојни поремећај који данас није ретка појава. У
Европи пет милиона особа
има аутизам, а у Србији, према евиденцији Републичког
удружења за помоћ особама
са аутизмом, око 2.500. Поводом Светског дана особа са
аутизмом екипа „Панчевца”
посетила је Дневни боравак
„Невен”, који функционише
у оквиру Школе за основно и
средње образовање „Мара
Мандић”. У одељењу за аутизам, које је отворено 2003.
године и прима децу до 18
година, тренутно борави шесторо деце. Како је рекла
Ивана Синђић, дефектолог и
брачни и породични саветник, деца ту проводе од седам до девет сати дневно,
имају бесплатне оброке и
превоз комбијем с медицинском сестром. Посебан акценат ставља се на едукативни
рад и учење животних вештина, које доприносе њиховом осамостаљивању.

– Са сваким дететом радимо
према индивидуалном плану.
Код особа са аутизмом се јављају биолошке промене које
утичу на социјалну интеракцију и интелектуални развој, а ми
се овде трудимо да их научимо
социјалним вештинама – рекла
је Ивана Синђић.
Поводом Светског дана особа са аутизмом запослени у
„Невену” организовали су дружење с родитељима. Једна од
њих, Иванка Цветановски, дошла је с млађом ћерком у посету старијој, десетогодишњој

ћерки која има аутизам. Она у
овај боравак долази две године, а њена мајка каже да се више осамостаљује и напредује.
Према речима Иване Синђић, у оквиру установе недавно је отворено и саветовалиште за родитеље деце која
проводе време у Дневном боравку „Невен” и похађају
школу „Мара Мандић”. Она је
објаснила да тренутно постоји
један брачни и породични саветник (Ивана Синђић) који
разговара с родитељима када
они за то осете потребу.

– Ми смо једина установа у
граду која пружа бесплатну
услугу саветовања. Засад нам
се родитељи стидљиво обраћају, али верујем да ће интересовање бити добро јер је породичних терапеута у Панчеву
мало. Могу да закажу разговор уколико имају било какав
проблем, који не мора да буде
стриктно везан за дете – истакла је Ивана Синђић.
У програм се укључила и
Иванка Цветановски, која каже да јој је рад у саветовалишту много помогао у превазилажењу проблема.
– Самохрана сам мајка и
пет година се сама бринем о
двема ћеркама. До сада бивши супруг није финансијски
учествовао у њиховом одрастању. Међутим, разговори у
оквиру саветовалишта су много помогли и он је почео да се
укључује – прича Ивана Цветановски и додаје да од државе добија новчану помоћ у виду накнаде за туђу негу и помоћ у износу од 9.800 динара
и дечји додатак, а недавно је
почела и да ради.

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

Здравствено безбедна храна
Светски дан здравља, 7. април,
ове године прославља се под
слоганом „Од њиве до трпезе –
здравствено безбедна храна”.
Кампања је усмерена на заштиту становништва од ризика
тровања храном и изазивања
акутних или хроничних болести. Како стоји на сајту Завода
за јавно здравље Панчево, небезбедна храна може довести
до низа здравствених проблема: дијареје, вирусних болести
(први случајеви еболе били су
узроковани контаминираним

месом), репродуктивних и развојних проблема, као и малигних болести.
Промене у производњи хране,
дистрибуцији и потрошњи (интензивна пољопривреда, глобализација трговине храном, кетеринг и тзв. брза храна); промене
у окружењу; развој нових сојева
бактерија и токсина; антимикробна резистенција – све то повећава ризик од контаминације
хране. Пораст путовања и трговине повећава вероватноћу ширења контаминације хране.

Небезбедна храна садржи
штетне бактерије, вирусе, паразите или хемијске супстанце и може изазвати више од
200 болести (од дијареје до
малигних болести). Обезбеђивање довољних количина
здравствено безбедне хране,
наводе стручњаци, један је од
основних предуслова за очување и унапређење здравља.
Поводом Светског дана здравља у Панчеву је спроведно неколико акција. Најпре је у уторак, 7. априла, мобилна једини-

ца Превентивног центра Дома
здравља Панчево организовала
прегледе за раднике ПИО фонда, док су у среду, 8. априла, запослени у Превентивном центру
посетили штампарију „6. октобар”. Акција превентивних прегледа биће настављена 21. априла у ауто-кући „Пивашевић”.

Страну припремила

Ивана
Предић
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ПОТВРДА НАВОДА ИЗ ПРОШЛОНЕДЕЉНОГ ТЕКСТА У „ПАНЧЕВЦУ”

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

ЈОШ УВЕК НЕМА КУПАЦА
ЗА БИВШУ ПИВАРУ НА КОТЕЖУ

Помоћ за децу из
„Споменка”

Потенцијални купац
не сме да буде неко
ко производи пиво

које ће се продавати рукотворине штићеника те установе.
Наши суграђани који тог
дана дођу на пијацу моћи ће
да им помогну куповином
њихових радова.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „САОБРАЋАЈ У
КАСАПИНОВИЋЕВОЈ ЛОШЕ РЕГУЛИСАН”

Велика очекивања
компаније „Хајнекен”
од „вајферт” пива
Компанија „Хајнекен Србија”
потврдила је информације
које смо објавили у прошлом
броју нашег листа да се објекти бивше панчевачке пиваре
и земљиште на коме се налазила још увек продају.
У одговору на наша питања
који нам је послала Биљана
Бобић Субин, портпаролка
предузећа „Хајнекен Србија”,
пише и да је та компанија у
контакту с релевантним институцијама како би се та
продаја успешно завршила.
Наводи се и да је већ било
контаката с потенцијалним
купцима, али да они нису били из пиварске индустрије.
Тиме је потврђена и информација из нашег прошлонедељног текста да будући купац
објеката и земљишта на коме
се налазила бивша панчевачка
пивара не сме да буде неко ко
се бави пиварством. Подсећамо, некадашњи дугогодишњи

У суботу, 11. априла, од 9 до
12 сати, на Зеленој пијаци ће
се одржати нова заједничка
хуманитарна акција „Зеленила” и Дома за децу без родитеља „Споменак” током

Реализовати план

Овако се некада правило панчевачко „вајферт” пиво
директор панчевачке пиваре
Братислав Браца Стојановић
изјавио је у тексту који смо објавили прошле недеље да то
није никакав хир компаније
„Хајнекен Србија”, већ нешто
што је одавно уобичајено на
Западу.
Из „Хајнекена ” нам је одговорено и да та компанија много очекује од свог новог производа, пива „вајферт”, које је

свечано представљено прошле
недеље у Београду.
„Оно носи име истакнутог
индустријалца и предузетника
Ђорђа Вајферта, чији је допринос развоју српске привреде и
културе био од непроцењивог
значаја. Он је дипломирао на
пиварској академији у Вајенштефану у Баварској, где се налази и најстарија пивара на свету. Тамо је научио како се пиво

прави по баварском закону о
чистоти пива, од само четири
основна састојка – воде, јечма,
хмеља и квасца. Компанија
’Хајнекен Србија’ користи их и
данас, уз стопостотни слад и
ароматични немачки хмељ за
производњу пива ’вајферт’ и то
му даје пуноћу укуса уз савршени баланс горчине и освежења”, стоји такође у одговорима
компаније „Хајнекен Србија”.

У прошлонедељном издању
„Панчевца” становници Улице доктора Касапиновића
изнели су само један у низу
проблема с којима се свакодневно суочавају. Реч је о тешкоћама с паркирањем у делу између улица Максима
Горког и Жарка Зрењанина.
Као становнику тог дела
града познати су ми проблеми које имају и поводом
тога желим да подсетим и
укажем на још један значајан и заборављени пројекат
планиран са идејом да се
уреди тај део старог језгра
града.
На једној од ранијих седница градске Скупштине,
одржаној 2010. године,
усвојена је одлука којом се
предвиђа да део Улице доктора Касапиновића који се
налази између улица Мак-

сима Горког и Жарка Зрењанина буде преуређен у трг
и пешачку зону.
Спровођење тог решења
би променило набоље тај
неуређени и запостављени
део Панчева и дало би му
потпуно нову улогу. Сигуран
сам да би реализовање тог
плана допринело побољшању еколошке ситуације и
лепшем визуелном идентитету града, а нарочито решењу проблема безбедности
саобраћаја.
Пројекат за то је већ урађен, а реконструкцијом Улице Мите Топаловића пола
предвиђеног посла је завршено. Остаје само да се остатак спроведе у дело и да неки од познатих Панчеваца,
попут Милоша Црњанског,
добију свој заслужени трг.
Душан Марино

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
ШТА ЈЕ ТО 4Г МРЕЖА КОЈА ЈЕ ПУШТЕНА У ПАНЧЕВУ

Бројне предности, али само за одређене
Сва три домаћа мобилна оператера (мт:с, ВИП и Теленор)
пустила су ових дана технолошки најквалитетнији 4Г сигнал за власнике мобилних телефона на подручју Панчева.
Нажалост, ову погодност засад могу користити само власници мобилних телефона који
подржавају тај сигнал („iphone
5”, „iphone 5S”, „iphone 5C”,
„Htc one”, „HTC one mini”, „samsung S4 и S5”, најновији LG и
„sony xperia” модели), као и они
који имају квалитетније таблете
и „MiFi” уређаје, уз услов да су
постпејд корисници.
Они само треба да оду у панчевачке пословнице оператера
чији су претплатници и бесплатно замене СИМ картице
које су до сада користили новим, које подржавају 4Г мрежу. Када то учине, моћи ће да
уживају у низу погодности.
На првом месту пружиће им
се могућност да учитавају

снимке с „Јутјуба”, као и спотове, игрице, филмове и све друге
садржаје са интернета неупоредиво брже него што су то могли
досад. Поред тога, већом брзином ће излазити на интернет.
Пуштањем 4Г мреже отвара
се могућност и да се преко мобилних телефона гледају и
снимају телевизијски програми које емитују одређени кабловски оператери.

Једна од предности 4Г сигнала јесте и то што ће снимци
разних догађаја које буду правили корисници мобилних телефона, таблета и „MiFi” уређаја по квалитету бити подједнаки онима које праве камермани на телевизијским станицама.
Поред тога, сада и у Србији,
као и на Западу, постоји могућност да се по градовима поста-

вљају камере за надзор саобраћаја које подржавају 4Г сигнал.
Када то постане уобичајено,
власници мобилних телефона
и таблета биће у ситуацији да
се једним кликом прикључе на
градске системе за надзор саобраћаја и да преко својих уређаја у сваком тренутку виде где
су гужве у саобраћају, као и где
има места за паркирање.
Иако то код нас још увек
делује помало нестварно, на
Западу власници уређаја који
подржавају 4Г сигнал имају
могућност и да након што
изађу из куће или стана провере да ли су искључили све
електричне уређаје у кући и
да, ако нису, то ураде слањем
СМС-а. Такође, они који имају камере за видео-надзор кућа или станова могу у сваком
тренутку преко својих мобилних телефона и таблета да
прате слике које бележе камере.

Кад ти жена
објасни...
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас шта би могло
да промени ваш свет, а за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на ово питање „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Теорија свега: чудесни живот
Стивена Хокинга”.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Мој свет може да промени једино повратак у будућност.” 060/8760...
„Преврнути камион кокаколе испред моје куће или
можда европски лото-листић, или пак положен сутрашњи испит код Бали-бега. Срећа, срећа, радост.”
064/0541...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање у којој ситуацији се
најлакше изгуби власт над
собом. Они ће освојити по
један примерак књиге „Хоће
ли нам бити опроштено?” Е.
М. Хоумс.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Ја је најлакше губим слушајући жену док ми објашњава особине моје ближе
фамилије.” 063/7417...
„У ситуацији кад вам је прекопотребна, а ЊЕ нигде нема
(ве-це шоље).” 064/1792...
С добитницима ћемо
контактирати наредних дана како бисмо њихове податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

ЛЕПА ВЕСТ ИЗ АТП-а

Ускоро куповина дванаест нових аутобуса
Панчевачки АТП расписао је
јавну набавку за куповину
дванаест нових градских и
приградских аутобуса на лизинг. На конференцији за новинаре одржаној 2. априла
Мирјана Балог Кормањош, заменица директора те фирме,
изјавила је да ће они бити
климатизовани, опремљени
специјалним стаклима која не
повређују путнике у случају
пуцања и апаратима за гашење пожара.
Она је нагласила да је посебно важно што ће њихови
мотори бити по „еуро 5” стандардима, што значи да неће
загађивати ваздух, као и то да
ће имати платформе за улазак

Страну припремио

Михајло
Глигорић

инвалида и седишта и за њих
и за труднице.
Иначе, у АТП-у је предвиђено да пет нових аутобуса саобраћа на градским линијама,
а седам на приградским. Аутобуси који буду коришћени
за градски саобраћај имаће
троја врата и 35 седишта, а
они који буду ишли на приградским линијама двоја врата и 45 седишта. Приградски
аутобуси ће превозити путнике на линијама до Београда.

Предраг Патић, члан Градског већа, изјавио је да рате
лизинга за нове аутобусе неће
бити плаћане новцем из градског буџета, већ од прихода
АТП-а. По његовим речима,
новац за ту намену ће се добијати највећим делом од уштеда на великим трошковима за
одржавање старих аутобуса.
Он је додао да би након куповине нових аутобуса грађани
морали да осете побољшање
квалитета АТП-ових услуга.

Он је скренуо пажњу и на то
да су током последњих годину
и по дана, колико је прошло
од доласка садашњег руководства на чело АТП-а, знатно
смањени износи субвенција
које је то јавно комунално
предузеће пре тога добијало
из градског буџета.
Као доказ доброг пословања
новог руководства АТП-а он је
навео и то да у Панчеву није
дошло до колапса градског и
приградског превоза, што је
био случај у бројним градовима у Србији.
Патић је додао да се цена сваког новог аутобуса креће у распону од 130.000 до 140.000 евра.
По његовим речима, возни парк
АТП-а је последњи пут обновљен
2012. године, када је купљено 12
нових аутобуса по цени од 140
милиона динара. Међутим, та
набавка је била финансирана
новцем из градског буџета.

Цењени потрошачи и суграђани,
обавештавамо вас да ће у периоду од 14. IV до 17.
IV 2015. године и од 20. IV до 23. IV 2015. године,
у времену од 7 до 15 сати, бити обављани радови на
електроенергетским објектима, у власништву
„Електромрежа Србије” (ЕМС). Том приликом ће
доћи до искључења трафо станица које снабдевају
Панчево електричном енергијом, што ће довести
до смањења поузданости електроенергетског система града Панчева и насељених места Старчева,
Омољице и Иванова.
Док се буду обављали радови могућа су искључења појединих делова града и насељених места.
Обавештење о терминима искључења с називом
локација, грађани Панчева и насељених места добиће путем медија.
Да би се смањио број и дужина искључења молимо наше потрошаче да у наведеном периоду максимално рационално користе електричну енергију
како би се спречили испади водова услед преоптерећења.
Захваљујемо на разумевању,
ЕД Панчево
(ф-610)
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ХРОНИКА
НАСТАВЉА СЕ АКЦИЈА
„АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ”

На реду Војловица
Јавно комунално предузеће
„Хигијена” и ове године
спроводи акцију „Април –
месец чистоће”, током које
радници тог ЈКП-а сакупљају и односе стари намештај, стару белу технику,
амбалажу, аутолимарију,
старе гуме, баштенско смеће и сав други кабасти отпад изузев грађевинског
шута.
Акција траје од 30. марта
до 30. априла, сваког радног
дана од седам до 15 сати, а
детаљније информације о
свему што је везано за њу могу се добити путем бројева
телефона 327-010 и 310-931.
У четвртак, 9. априла,
радници „Хигијене” поново

ће обилазити улице кроз које су прошли до сада и интервенисаће по позивима
грађана.
Акција се наставља у среду, 15. априла, када ће се кабасти отпад односити из Војловице и улица Спољностарчевачка, Јаношикова, Светозара Марковића, Шандора
Петефија, Братства–јединства, као и из Основне школе „Братство–јединство”.
Дан касније, 16. априла,
радници „Хигијене” ће обилазити други део Војловице: улице 7. јула, Јанка
Чмелника, Добровољачку,
Гробљанску, Борачку и
Пољску улицу, као и насеље Топола.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Касне припреме за
противградну сезону
Иако је противградна сезона досад увек почињала 15.
априла, ове године се касни
с припремама за њен старт
и поред тога што временске
прогнозе за предстојећи период најављују да ће бити
много непогода, упозорио је
Синдикат српске полиције.
У саопштењу ССП-а се
наглашава да је то још више
забрињава када се зна да су
прошлогодишње непогоде
нанеле велике штете пољопривредницима.
„Искуство од прошле године као да није ништа значило јер је ситуација у овој
служби додатно погоршана.
Почетком априла се још
увек није кренуло у припрему сезоне ни у једном сегменту, иако радници у оперативи знају да је за припреме потребно бар 45 дана. То подразумева одржа-

вање семинара и лекарске
прегледе стрелаца, као и
припрему технике и развожење ракета на противградне станице. Још увек није
дефинисан правни статус
руковаоца противградним
ракетама и не зна се коме
припадају. Има 3.000 ракета од прошле године, од којих половина припада општинама и биће распоређене на њиховој територији. У
току је јавна набавка још
око 3.000 ракета од стране
Сектора за ванредне ситуације, за које се на зна тачно
када ће моћи да буду испоручене. И да је сезона почела на време, свака станица
би добила по једну противградну ракету (јер се општинске распоређују ономе
ко их је набавио), што апсолутно не значи ништа”, пише у саопштењу ССП-а.

IN MEMORIAM

Јован
Борковић
У четвртак, 2. априла,
спортско Панчево, па и
читаву Србију, као гром
из ведрог неба потресла је
тужна вест – умро је Јован Борковић, шампион
СФРЈ у мото-тркама и тркама камиона и отац нашег најбољег аутомобилисте Душана Борковића.
Средином седамдесетих
година прошлог века мотоциклистичке трке су биле веома популарне и добро посећене. Те 1974. године у класи до 175 кубика титулу првака је освојио
Словенац Алфонз Брезник
испред једног дугајлије из
Панчева који је носио наочаре и возио мотоцикл
марке „бенели”. Био је то
млади Јован Борковић,
члан клуба „Црвена звезда”, који је победом у класи, 29. септембра 1974. на
стази у Краљеву, осигурао
вицешампионску титулу.
Следеће, 1975. године
Јован Борковић је победио у Кавадарцима, оставивши иза себе вишеструког првака Бранка Беванду из Хрватске. У тој сезони је Панчевац Јован
Борковић освојио титулу
шампиона Југославије у
мотоциклизму.
Ивер не пада далеко од
кладе, али када су 16. септембра 1984. године Јован и Славица Борковић

добили сина Душана, вероватно нису ни слутили
да ће њихов мезимац постати спортски ас о коме
ће причати цела планета.
Сада и светски популаран, њихов Дуца је наш
најбољи аутомобилиста
свих времена. Неколико
година касније родио им
се и млађи син Страхиња.
Дуцу је бензином „заразио” управо тата Борко,
а ко би други...
– Тата је уложио цео
свој живот како би финансирао све трке, моју
каријеру. То му нећу заборавити никада. Без моје породице не би било
ничега – изјавио је Дуца
после успеха у Јапану у
редакцији „Панчевца”.
Симпатичног и специфичног брадоњу, шампиона и творца великог
шампиона, нажалост више нећемо сретати на
улицама Панчева. Јован
Борковић је изненада и
неочекивано изгубио животну трку у 65. години.
Сахрањен је 3. априла
на Новом гробљу.
Слава му.

Четвртак, 9. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД ПОНЕДЕЉКА, 6. АПРИЛА

ЖАНДАРМЕРИJА С ПОЛИЦИJОМ
НА УЛИЦАМА
Заједничке патроле
обилазиће Панчево
и околна села
Откако је уведена
ова пракса, на
Новом Београду
драстично смањен
број кривичних дела
Од понедељка, 6. априла, на
панчевачким улицама и у
околним селима заједно с полицијом патролираjу и припадници одреда Жандармерије из Београда. То је приликом недавне посете нашем
граду најавио Небојша Стефановић, министар унутрашњих
послова.
– Хоћемо да полиција буде
присутнија на улицама. Намера нам је да појачамо патролне активности и секторски начин рада. Људи треба
да знају свог полицајца, а циљ
тога је повећање безбедности
грађана и јачање борбе против шверца и свих видова
криминала. Договорили смо
се да у наредним данима
укључимо Жандармерију у
активне мешовите патроле,
посебно у време кад се најчешће чине кривична дела и на
местима где се то дешавало –
изјавио је између осталог Стефановић у Панчеву.
Овакве заједничке патроле
су безбедносна мера која је
почела да се примењује на
Новом Београду крајем де-

Мирно: припадници елитне јединице задужени за мир у граду
цембра прошле године. Повод
за то биле су притужбе становника тог дела главног града на повећан број кривичних
дела и погоршање безбедносне ситуације.
Тада је најављено да ће заједничке патроле моћи да се
виде у сваком граду у Србији
након што буде оцењено да
постоји потреба за тим, као и
да ће учествовати у контроли
саобраћаја.
Иначе, на презентацији
Жандармерије на „Фејсбуку”
може се прочитати да је од

увођења комбинованих патрола на Новом Београду за
кратко време успостављен ред
и да су се у том делу престонице за месец дана догодила
само три кривична дела.
Наводи се и то да су припадници Жандармерије били
део комбинованих патрола
које су обилазиле и контролисале београдске ноћне клубове. Да је то био пун погодак,
види се из податка да је током
тих контрола откривена већа
количина дроге и да су пронађена и ухапшена четири лица

за којима су биле расписане
потернице.
Занимљиво је и то што је на
страници Жандармерије на
„Фејсбуку” постављен текст из
једног дневног листа у коме је
пренето саопштење Синдиката
полиције и полицијских старешина. У њему се критикују
београдски комунални полицајци зато што „изигравају шерифе” и бахато се понашају
према грађанима, а примају
плате које су веће од оних што
зарађују припадници Министарства унутрашњих послова.

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НАЈАВЉУЈЕ:

Једнодневни „рат” бахатим возачима
Министарство унутрашњих
послова и Управа саобраћајне
полиције спровешће идућег
месеца акцију „Блиц маратон”, током које ће саобраћајни полицајци у једном дану,
двадесет четири сата, мерити
брзину кретања возила на
улицама и путевима.
Циљ „Блиц маратона” је повећање безбедности у саобраћају, а пракса европских земаља у којима су овакве акције уобичајене и већ се спроводе јесте да се у њих укључују и
грађани. Они својим предлозима и сугестијама указују на
то на којим местима најчешће долази до кршења прописа о брзини кретања возила.
У складу с тим, а имајући у
виду да је полиција сервис грађана и да је отворена за све сугестије и предлоге, Управа саобраћајне полиције позива
грађане да најкасније до 3.
априла електронском поштом
или телефоном саобраћајној
полицији у подручним полицијским управама предложе

места на којима би требало мерити брзину кретања возила.
Имејл адресе и бројеви телефона саобраћајне полиције по
полицијским управама дати су
на сајту Управе саобраћајне полиције. Број телефона панчевачке саобраћајне полиције је
013/325-280, а имејл адреса је
portparolpupa@mup.gov.rs.

Током акције „Блиц маратон” биће ангажовани сви расположиви уређаји за мерење
брзине кретања којима располаже саобраћајна полиција –
ручни радари, радари у системима видео-надзора и уређаји
за мерење брзине у возилима
без обележја полиције, тзв.
пресретачима.

Саобраћајни полицајци ће
тим уређајима снимати и фотографисати возила која се
буду кретала брзином већом
од дозвољене, а возачи ће након тога бити заустављани и
санкционисани за учињени
прекршај.
Уколико возач који прекорачи брзину не буде заустављен на месту контроле, власнику возила ће бити достављена веродостојна исправа о
прекршају с позивом да плати
прописану казну или да надлежној организационој јединици МУП-а достави податке
о лицу које је учинило прекршај.
Иначе, пребрза вожња је најчешћи узрок саобраћајних незгода, а посебно саобраћајних
незгода с најтежим последицама. Научна истраживања широм света показала су да се смањењем брзине кретања возила
за само један километар на сат
ризик од настанка саобраћајне
незгоде с настрадалим лицима
смањује за око три одсто.

ПРЕДСТАВНИК СЛОВЕНАЧКЕ ВЛАДЕ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Успостављено пријатељство
Удружење Словенаца „Логарска долина”, које делује у нашем граду и на територији
jужног Баната, ових дана је
угостило Марјана Цукрова,
вишег саветника у Канцеларији за Словенце у иностранству
при влади Словеније.
У срдачном разговору с
присутним члановима удружења, он је најпре упознао
присутне с радом Канцеларије и њеном улогом.
Након тога је разговарао с
председником Удружења Јосипом Вебером, који га је упознао

с досадашњим активностима и
плановима за наредни период.
Цукров је говорио члановима Удружења о проблемима
везаним за добијање словеначког држављанства и осталим
прописима који се тичу Словенаца што живе ван Словеније.
– Веома сам задовољан данашњом посетом Панчеву.
Драго ми је да сам имао прилику да се уверим како раде
Удружење „Логарска Долина”
и његова подружница у Ковину. Пријатно сам изненађен
агилношћу појединих чланова

и занимљивим манифестацијама које оно организује. Радује ме и чињеница да Словенци
из овог краја имају одличну
сарадњу са осталим друштвима у Србији и да удружење из
овог региона има свог представника у Националном савету. Посебно бих истакао рад
господина Вебера, који с великим ентузијазмом наставља
прикупљање информација о
Словенцима из разних места у
јужном Банату. Ти подаци ће
бити од великог значаја за
очување идентитета Словена-

ца у овим крајевима и представљаће значајан прилог архивској и историјској грађи –
изјавио је Цукров.
Он је рекао и да му је драго
што је био у прилици да упозна Словенце из јужног Баната и да чује њихове животне
приче.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Четвртак, 9. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Сава Ђурић,
председник Скупштине МЗ Брестовац

ЧЕЛНИЦИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ У БРЕСТОВЦУ

ПОЧЕЛЕ УЧЕСТАЛИЈЕ ПАТРОЛЕ
Нови начелник
Никола Поповац
разговарао
с грађанима
Два дана након што је министар унутрашњих послова Републике Србије Небојша Стефановић посетио наш град,
нови начелник Полицијске
управе Панчево Никола Поповац је са својим сарадницима обишао Брестовац, село
са највише забележних криминалних дела у последње
време.
Представнике полиције је у
сали Дома омладине у петак,
3. априла, дочекало четрдесетак Брестовчана. За питања су
се углавном јављали оштећени приликом многобројних
провала (поред осталих и власник самосталне трговинске
радње „Шујдовић”, који је
поднео преко тридесет пријава против обијача), па их је,
сходно томе, највише интересовало докле су стигле истраге
везане за отуђену имовину.
Било је речи и спорости при
доношењу судских пресуда,
али и о проблемима полиције,
као што су недостатак опреме,
горива и, нарочито, људства,

Спречити тешка возила да пролазе кроз Првомајску улицу
што узрокује недовољну покривеност територије града.
Након квалитетне дискусије,
донесено је и неколико закључака. Убрзо се прешло с речи
на дела, па су ноћне патроле на
брестовачким улицама постале учесталије, а отада су чак
три случаја расветљена. У питању су провалне крађе, које су
извршила малолетна лица.
Најављена је и могућност
отварања полицијске испоставе у Брестовцу, нешто

слично је урађено у Омољици.
На грађане је апеловано и да
што тесније сарађују са органима безбедности, односно да
не „штите” преступнике тако
што их не пријављују. Иако је
познато да се у том месту готово свакодневно догађају
криминална дела, ове године
покренуто је само шест кривичних пријава.
Након трибине представници Полицијске управе и Месне заједнице разговарали су

о саобраћајним проблемима,
с посебним акцентом на стање у Првомајској улици, у којој је на снази забрана промета возила тежих од 15 тона.
Реалност је да туда, упркос јасним упозорењима, свакодневно тутњи велики број камиона с троструко већом тежином од прописане. Због тога је коловоз у поменутој улици дословце разваљен, а у ништа бољем стању нису ни куће покрај пута, јер од последица вибрација изазваних
проласком теретњака пуцају
зидови. Челници полиције су
најавили пооштрење саобраћајних контрола.
Заједно с новим начелником, с грађанима су разговарали и начелник одељења полиције Зоран Опарница, шеф
одсека криминалистичке полиције Влада Митић и командир полицијске испоставе
„Југ” – Александар Пауновић.
Госте је, као добар домаћин, дочекао председник брестовачке скупштине Сава Ђурић, који је овај састанак окарактерисао као веома конструктиван, будући да су наговештена решења за све проблеме, а да се на терену већ
осећају помаци.

ЈАБУЧКА ПРИВРЕМЕНА СКУПШТИНА ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛТАТЕ

Много улагања, али и избора
Ванредни избори за јабучку
месну Скупштину (други заредом) расписани су за недељу,
17. мај, а у међувремену је одлуком Градског већа формирана петочлана Привремена
скупштина. Троје од њих, предвођени председником Живадином Митровићем, иначе чланови Српске напредне странке, представили су досадашње
резултате рада у среду, 8.
априла, у просторијама своје
партије.
Митровић је том приликом
навео да је актуелно руководство по преузимању власти

2012. године имало више већих улагања, а издвојио је уређење Трга Бориса Кидрича и
платоа испред здравствене
станице, као и измештање аутобуског стајалишта у центру
села.
– Ове године ћемо инвестирати близу 44 милиона динара. Највећи радови биће уређење атарских путева и изградња пијаце, а следи постављање лед светиљки у хали и
прављење паркинга испред
школе. У договору с директором ПТТ-а Миланом Кркобабићем биће комплетно рено-

вирана локална пошта – најавио је Митровић.
Први јабучки човек се осврнуо на наводе с прошлонедељне конференције за новинаре
ЛСВ-а, нагласивши да су у
време власти „дотичне господе” поједини радови плаћани
авансно (као што је посао постављања уличних табла), а
завршавани тек за три године.
Члан Привремене скупштине Ђорђе Орловић је споменуо
и то да је претходно руководство тврдило како је завршено
грејање у хали, а испоставило
се да је актуелна власт морала

да доплати 450.000 динара, па
је тек од новембра грејање било у функцији.
На крају је поновљено питање зашто се по други пут иде
на ванредне изборе и како је
могуће да је почетком јануара
постојала већина за смену
Митровића, а да то Град није
верификовао. Он је као разлог
за то навео низ пропуста супарничке групе у поштовању
пословника и статута месне
Скупштине.
О јабучким изборима биће
још речи у наредним бројевима „Панчевца”.

АКТИВНОСТИ ОМОЉИЧКИХ ДАМА

Ритам рада разбоја
У тек усељеним просторијама
спољашње галерије омољичког
Дома културе у последње време свакодневно се чује ритмично ударање.
Ти рески звуци заправо допиру с пет ручних дрвених
разбоја, на којима вредно раде
жене недавно оформљеног
удружења „Омољчанке”. Подршку при учењу традиционалне технике израде рукотворина пружају им колегинице из организације „Панонке”, на челу с главном инструкторком Катарином Мандић, младом Панчевком с великим искуством када је реч о
поменутом старом занату.

Ова вишенедељна едукативна радионица за припаднице
лепшег пола омогућена је путем јавног конкурса Града
Панчева, а од тог новца при-

бављени су нов разбој и материјал за почетак обуке.
Што се потоњих планова
тиче, „Омољчанке” ће се, поред изложби и стварања ау-

тентичних производа, ангажовати на ширењу сарадње с
градским институцијама и
другим панчевачким удружењима, као и с локалном
туристичком организацијом.
У плану су и организације
едукативних радионица у садејству са основном школом
и члановима КУД-а „Жисел”.
Вредне Омољчанке обрадовао је позив Туристичке организације Љубовија да излажу
на тамошњим летњим манифестацијама, али је питање
хоће ли, због незавидне финансијске ситуације, тај предлог бити реализован.

ПРВИ МЕСЕЦИ РАДА СТАРЧЕВАЧКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Цене прикључка непромењене
Старчевачка канализација је након вишегодишње изградње и
званично почела да ради крајем
протекле године, када је управљање том инфраструктуром
додељено ЈКП-у „Старчевац”.
Милан Бачујков, директор
тог предузећа, полаже велике
наде у нову делатност, јер ће
поред редовне наплате услуге

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Састанак је изнедрио више решења, а помаци се
већ осећају на терену.

СЕЛО

канализације, или, прецизније, сакупљања, одвођења и
прераде отпадних вода, моћи
да се остварује и ванредна добит од прикључивања домаћинстава на главни вод.
– Промотивна цена те услуге од 500 евра остаће непромењена и преведено у нашу
валуту, рачунајући и пет одсто пројектоване годишње инфлације, Старчевце ће коштати око 64.000 динара. Грађани могу и да користе погодности плаћања у дванаест месечних рата, с тим да се при-

кључивање обавља тек након
измирених око 70 одсто укупног износа. Већ је пријављено
двадесетак нових корисника,
а радови ће почети за око месец и по дана, то јест по обављању неопходних јавних набавки. Што се редовне наплате тиче, добијена је сагласност да цена буде 47 динара
по утрошеном кубику – наводи Бачујков.
ЈКП „Старчевац” је свим корисницима који су ушли у било какав уговорни однос у вези с канализацијом, а има их

око 1.200, уручио позив да у
што краћем року дођу на закључење споразума. Тренутно
половина од наведеног броја
већ користи канализацију, док
добар део преосталих грађана
има проблем да превуче цеви
до домова.
Ова фирма је тражила сагласност од Министарства за
државну управу и локалну самоуправу да запосли четири
радника који треба да раде на
одржавању мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Радници ПЗП-а „Београд” почели
су припреме за асфалтирање
делова улица Соње Маринковић и Бранка Радичевића.
Представници Полицијске
управе Панчево, предвођени
начелником Николом Поповцем, одржали су у петак,
3. априла, трибину с грађанима. Дом културе ће ових
дана уприличити радионицу
фарбања јаја, а у суботу, 11.
априла, од 9 сати биће отворена продајна изложба тих
радова у просторијама Удружења жена „Сосе”. Предавање о превенцији рака дојке
биће одржано у среду, 15.
априла, од 18 сати.
Банатско Ново Село: Чланови Удружења грађана
„Наше Ново Село”, уређивали су центар тог места и
Улицу маршала Тита у суботу, 4. априла. Промоција
књиге „Познате личности
Панчева” аутора Др Мирче
Марана и Илије Бабе, уприличена је у недељу, 5. априла, у Дому културе. Том
приликом отворена је изложба књига Института за
проучавање румунског језика из Новог Села.
Долово: Кошењем шибља
почели су припремни радови на изградњи спортског
центра. Такмичење у туцању
јајима биће одржано у недељу, 12. априла, у 17 сати, у
Великој цркви, где ће сутра-

дан у исто време бити уприличена промоција књиге о
том храму. Заједничка литија верника из све три цркве
биће одржана у понедељак,
13. априла. На Ускршњој радионици Јоване Радоњић деца из основне школе правиће јаја већих димензија од
сламе, провидних кеса и џакова за кромпир, која ће бити изложена у парку.

Глогоњ: Рок бендови „Период” и „Рајко и живи зид”
уприличили су концерт у суботу, 4. априла, у Дому културе. Три глогоњске институције су у среду, 8. априла, потписале уговоре за добијање
средства од Владе Војводине.
Иваново: Школа, Дом културе и Удружење банатских
Бугара „Иваново Банат”
учествоваће у уторак, 14.
априла, на Дечјем међународном ускршњем фестивалу у Михајловцу.
Јабука: Привремена скупштина Месне заједнице
представила је досадашње
резултате и најавила нове
планове. У организацији
Дома културе, у петак, 10.
априла, у 10 сати, биће
уприличено фарбање јаја, а
у недељу, у исто време, публика ће гласати за најлепше радове. Паралелно ће
бити одржан фолклорни
програм КУД-а „Васил Хаџиманов”.
Качарево: Дан здравља обележен је у уторак, 7. априла, на платоу у центру села.
У склопу прославе Васкрса
у недељу, 12. априла, од 17
сати, биће одржана такмичења за најбоље јаје у четири категорије, као и трке с
јајетом у кашици, а наступају КУД „Вељко Влаховић”, певачка група „Тоше
Проески” и Емилија Ромић.
Омољица:
Пољочуварска
служба је у среду, 8. априла,
изашла на терен да утврди
стање након пријављене сече
шуме на баваништанском
алеју. Месна заједница је
поднела захтев да Град учествује на покрајинском конкурсу за додатна средства за
изградњу канализације.
Старчево: Премијера представе аматерског позоришта Дома културе под називом „Сумњиво лице” биће
одржана у четвртак, 9.
априла, у 20 сати. Истог дана се у поменутој установи
завршава ускршњи базар
накита.

У КАЧАРЕВУ ОДРЖАН ДАН ЗДРАВЉА

Прегледано стотинак
грађана

Једино место на територији
града Панчева на ком је
обележен Дан здравља било
је Качарево. За то су се у
уторак, 7. априла, постарали Комисија за здравство и
социјална питања локалне
месне заједнице и панчевачки Црвени крст.
Тог дана, у преподневним
сатима, лекари и медицинске
сестре из Здравствене станице Качарево, суграђанима су
контролисали притисак и
шећер у крви, а позиву се
одазвало стотинак мештана.
Они су добили и савете о
здрављу, пре свега о важности превентиве као главног
фактора у спречавању боле-

сти, док је кључна тема ове
године била безбедна храна.
Акцији је, поред осталих,
присуствовала и начелница
панчевачког Дома здравља и
координаторка Црвеног крста – Јасминка Ристић.
Уприличени су и пратећи
програми, па су малишани
из качаревачког вртића
„Снежана” по платоу испред Месне заједнице кредама у боји правили цртеже
на тему пролећа. Деца су
потом у центру села, покрај
Биваторијума, посадила пет
туја, које је обезбедило локално комунално предузеће, а Дан здравља подржали
су и школа и Дом културе.
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КУЛТУРА
ОВИХ ДАНА У БИОСКОПУ „ВОЈВОДИНА”

Културни телекс
Музика
Петак, 10. април, 19 сати, сцена Културног центра: ускршњи концерт студената кларинета ФМУ у Београду, у класи проф. Огњена Поповића.
Субота, 11. април, 22.15, дворана „Аполо”: хардкор/метал
концерт. Наступају: „Fullsize”, „Trash Union”, YOX и „No
Warning Shot”.

Представе
Среда, 15. април, 20 сати, „Аполо”: премијера представе
„Керови” Кристофера Џ. Џонсона.

Књижевност
Уторак, 14. април, 19.30, Градска библиотека: промоција
романа „Тајна црвеног замка” Вулета Журића. О књизи ће
говорити: Јелена Ангеловски, Дејан Михаиловић и аутор.
Среда, 15. април, 19 сати, фоаје Културног центра: промоција књиге „Масони у Војводини 1785–1944” Јосипа Шосбергера.

Изложбе
Четвртак, 9. април, 18 сати, галерија Историјског архива:
изложба радова на којој ће се представити уметници Wael
Darwesh, Ashraf Abdel i Rasha S. Elsherif.
Уторак, 14. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба радова Иве Јосифове.

Програм за децу
Среда, 15. април, 12 сати, сцена Културног центра: представа „Аска с вуком и јарићима” Милоша Николића у режији Данице Вулићевић, у оквиру програма БУДИ позоришни бонтон Дечје сцене „Пођи туда” (за децу узраста 5+).

УСПЕХ АТЕЉЕА „МАЛИ ГЕНИЈЕ”

Диплома из Јапана
На ликовном конкурсу
IE-NO-HIKARI, који је по
22. пут одржан у Токију,
наш суграђанин, шестогодишњи Богдан Филиповић,
полазник атељеа „Мали геније”, који води Ивана Маркез Филиповић, освојио је
почасну диплому и комплет
боја за рад „Пут у школу”.
На конкурс је пристигло
24.000 радова из 83 државе.
Атеље „Мали геније” постоји већ шест година и по-

знат је по томе што полазници освајају много награда на разним ликовним такмичењима.

Културни центар

чет пет суб нед пон

АСТЕРИКС (Синхронизовано)

17.00

ЕНКЛАВА
ЕЛ НИЊО

уто сре

19.00
21.00
20.00 20.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Водич за родитеље – од првих
корака до првих слова” Џоа Фроста
Прве године живота и одрастања ваших малишана
изузетно су важне за читав
њихов живот, а након што
сте успешно савладали првих 365 дана, сада вас чекају нове авантуре. Дугогодишње богато искуство признатог светског стручњака
омогућиће вам да и у овом
периоду пружите свом дету
најбољу негу, као и радосно
детињство уз безбрижан
осмех. Након првих корака
и изговорених речи са сваким новим даном дете све
брже учи, развија се и овладава новим знањима. Свет
који га окружује може бити
врло збуњујући, али мноштво практичних савета и
испробаних метода помоћи
ће вам да заједно успешно
савладате препреке и радујете се свакој стеченој вештини. Садржај приручника прилагођен је потребама
младих, али и искусних ро-
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дитеља, нуди згодна решења за све ситуације и даје
одговоре на најважнија питања и дилеме с којима се
суочавате.
Бити родитељ најлепша
је и најтежа ствар на свету.
Пођите у сусрет свим изазовима васпитавања, уживајте у одрастању свог малишана и сачувајте заједничке тренутке у лепом сећању.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 15. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Због чега је родитељство најтежа и/или најлепша ствар на
свету?”, наградићемо по једним примерком књиге „Водич
за родитеље – од првих корака до првих слова” Џоа Фроста.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

О СТРИПУ, ВЕЗАМА МЕЂУ АУТОРИМА,
ПРОШЛОСТИ...
Регионална стрип-сцена богата,
садржајна
и занимљива
Зограф и велике
историјске приче из
визуре (не)обичних
грађана
Због два различита али компатибилна догађаја Панчево
се почетком априла нашло на
европској мапи културних догађаја који се односе на уметност стрипа. Најпре је у биоскопу „Војводина” 1. априла
отворена велика изложба радова стрип-аутора из Србије,
Хрватске, Словеније, Мађарске и Румуније под називом
„comiXconnection”, која је настала у оквиру истраживања
регионалне стрип-сцене др
Беате Вилд из Берлина. То је
путујућа изложба која је досад
представљена у Пули, Новом
Саду, Суботици и многим
другим градовима у региону,
а предстоји јој гостовање у Београду, Сарајеву и Берлину.
– Стрип-аутори у Србији и
посебно овде у Војводини веома су добро повезани, али приметили смо да они немају најбољу конекцију са ауторима из
других земаља у региону, посебно кад говоримо о уметницима из Румуније и Мађарске
– каже др Беате Вилд.

Др Беата Вилд на изложби „comiXconnection”
Истраживање је отпочело
2011. године и подразумевало
је рад на терену, односно путовање у све земље које су се нашле у фокусу пажње, интервјуисање уметника, радионице и
припремање ове опсежне поставке. Поред идеје о стварању
јачих конекција између аутора
у региону, један од циљева јесте и да се јавности прикажу
домети алтернативног стрипа.
Из сваке земље је заступљено
по десетак аутора, а у селекцији су се нашли и стрипови наших суграђана Александра Зографа и Вука Палибрка, док су
у каталогу уз изложбу представљени и Борис Станић, Влади-

мир Палибрк, „ГРРР! Програм”, Удружење „Електрика”
и фанзин „Цегер”.
Отварању изложбе присуствовали су и стрип-аутори,
њих петоро, из Немачке, Пољске и Србије, који су од 31.
марта до 5. априла боравили у
нашем граду и учествовали у
радионици стрипа под називом „Redrawing stories from
the past”. У оквиру тог програма, у четвртак, 2. априла, у биоскопу „Војводина” направљена је кратка презентација рада
Александра Зографа и Пауле
Булинг. Зограф је представио
своје радове инспирисане значајним догађајима из прошло-

сти, који су махом испричани
из угла малих људи, анонимуса. Како је објаснио, велики
број његових стрипова настао
је на основу писама, дневника
и других докумената нађених
на бувљим пијацама или у архиви Гестапоа, који, рецимо,
описују однос обичних грађана према фашистичкој окупацији (и њихово страдање) и сл.
Паула Булинг из Берлина говорила је о својој стрип-књизи
која се бави азилантима у Немачкој и људима заглављеним
у правном вакууму, тј. онима
који нису добили азил у Немачкој, али нису ни враћени у
земљу порекла.

ОВАЦИЈЕ ЗА КОМПАНИЈУ АНТОНА ЛАКИЈА

Померање граница савременог плеса
Гостујућу представу с репертоара Београдског фестивала
игре – „Пази на раскорак”
белгијског кореографа Антона
Лакија, која је изведенa у суботу, 4. априла, у дворани
Културног центра, панчевачка
публика наградила је громким аплаузом. Како се показало, то је комад који помера
границе игре и у уметност покрета уноси гег, деформацију
тела, гестикулацију, акробације, скидање и облачење, грађење „скулптуре” на сцени...
Све је то четворочлана Компанија Антона Лакија – у саставу: Петер Јаско, Милан Херих,
Аусгјеир Магнусон и Беатрис
Дебрабан – извела игром максималног интензитета, не
штедећи покрете, емоције,
снагу и креативност.
– Оно што желим да покажем јесте невероватна снага
играча. Они се крећу по мојим
захтевима, пратећи моју иде-

ју, али на неки посебан, њима
својствен начин. И то је оно
што се мени највише допада у
овој представи – изјавио је
Антон Лаки за „Панчевац”.
Посебно је занимљива чињеница да се врхунски домети
савременог плеса постижу уз
музику Пучинија, Баха, Мен-

„ДРУГОАПРИЛСКО ДУВАЊЕ” НА КОЛАРЦУ

Квартет „Невски”
и хор „Бранко”
Хор „Бранко”, који чине ученици виших разреда ОШ
„Бранко Радичевић” и поједини мало млађи ђаци, учествовао је (у редукованом саставу)
у четвртак, 2. априла, с квартетом „Невски” на концерту
„Другоаприлско дување” у великој сали Коларчеве задужбине у Београду. Том приликом заједно су извели нумере
„Април у Београду” и „Mosaic
String”.
Како је рекла хоровођа Јована Бојић, хор „Бранко”
броји више од 70 чланова, а
ученике посебно привлачи
репертоар састављен од ком-

позиција које они слушају и
воле.
Хор „Бранко” је прошле
године с „Невским” наступао у
Установи културе „Палилула”
у Београду.

делсона, Чајковског и других
композитора. Тој необичној
комбинацији придружени су и
светлосни ефекти, који такође

имају важну улогу у грађењу
приче. Сами играчи тумаче по
више карактера из цртаних
филмова. Они се затичу у имагинарној земљи Тоноленд, која поседује своја правила, и
пошто се упознају с њом, међу
ликовима се развијају различити односи – од „такмичења
у гестикулацији” до борбе за
доминацију.
Након премијерног извођења у Панчеву представа „Пази
на раскорак” је приређена у
Београдском драмском позоришту 5. априла. Поједини
престонички медији су је сврстали у ред комада сa овогодишњег Београдског фестивала игре који се одликују необичном кореографијом и духовитошћу.

ВРЕДАН ПОКЛОН КОЛЕКЦИОНАРА
М. ПУТНИКА БИБЛИОТЕЦИ СПЦ-а

Свето писмо из 1870.
и друга дела
Насупрот обичају колекционара, наш суграђанин Миодраг Путник, који поседује колекцију од око 5.000 књига,
одлучио је да 180 књига из
области религије поклони библиотеци Српске православне
цркве у Панчеву. У Градској
библиотеци је поводом тога
прошле недеље приређена изложба на којој су приказане
неке од тих књига, међу којима су поједине из 19. века.
Путник каже да су га радозналост и жеља за знањем мотивисале да чита, а самим тим
и да сакупља књиге. У време
кад је студирао, веронаука није била део школског програма, али су се по антикварницама могли наћи молитвеници и
Библије из периода Краљевине

Југославије, што их данас чини посебно интересантним.
Садржај поклоњене збирке
може се поделити на књиге
које имају културно-уметнички значај и говоре о архитектури, фрескама и ентеријеру
црквених објеката, док други
део има друштвено-историјску важност и односи се на
историјат цркве и биографије
монаха и ктитора. Међу дарованим књигама највредније је
Свето писмо штампано у Пешти 1870. године.
До 13. априла сва та издања
ће се налазити у Градској библиотеци, а потом ће бити
пребачена у у библиотеку Српске православне цркве у Горњем граду.
И. Р.
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ПАНЧЕВАЧКА ПРЕМИЈЕРА КОМАДА „МОЈЕ НАГРАДЕ”

КАКО ЈЕ БЕРНХАРД ПРЕЗРЕО ПРИЗНАЊА
Успешна копродукција
Народног позоришта у
Београду и Културног
центра Панчева
Глумац Слободан
Бештић бриљира
у улози великог
аустријског писца
Позоришни комад „Моје награде” Томаса Бернхарда, ауторски пројекат Маје Пелевић и Слободана Бештића,
панчевачку премијеру имао је
у недељу, 5. априла, на сцени
Културног центра, дан након
првог извођења на сцени „Раша Плаовић” Народног позоришта у Београду. Лик Томаса Бернхарда у тој представи
маестрално тумачи глумац
Слободан Бештић, уз подршку суфлерке Гордане Петровски, која игра лик Бернхардове тетке.
Драматизацију „Мојих награда” урадила је Маја Пелевић. Она је Бернхардову
обимну збирку есеја „Моје награде”, у одличном преводу
Бојане Денић, приредила за
драмско извођење, тако да се
може говорити о светској премијери овог дела на сцени.
Бештићева улога је изузетно
захтевна, а он је веома успешно изнео драмски текст који,
као и већину Бернхардових
романа, есеја и драма, одликују богат и разбарушен језик,
стил пун понављања, иронија,
хумор и брутална искреност.
Уз то, Бештић мења костиме

Ликови неодољиво подсећају на личности из јавног живота
на сцени и припрема сценографију за свечану доделу једне од књижевних награда.
– Овом комаду нисам приступио као студији лика, уз
истраживање како се Бернхард понашао, како је говорио и тако даље. Читао сам
његове романе и покушавао
да проникнем у реченичну
структуру, пошто кроз ту реченицу треба да изнесем лик.
Ја сам се у суштини поништио, настојао сам да као глумац станем корак иза текста,
пошто је његова мисао бриљантна, пуна цинизма, сарказма, духовитости и самоиро-

није. Када сам се повукао, када сам ушао у ритам говора и
препустио се његовој мисли,
Бенхард се сам појавио.
Искрено, уживам у његовој
кожи, у том његовом цинизму
– каже Слободан Бештић, глумац који је родом из Панчева.
„Моје награде” су нека врста исповести до краја засићене ауто-иронијом и још отворенијом критиком аустријског друштва две деценије по
завршетку Другог светског рата. Удару Бернхарда овде су
посебно изложени преживели
замеци фашизма у институцијама система послератне

Аустрије. Уз то, његова критика је усмерена и на лекаре, трговце, чиновнике, разне „говнаре у уметничком свету”, патриотска удружења... И све то
не би било толико јако и
искрено да се јунак комада
све време не изругује и себи,
младом писцу у чувеним аустријским ледерхознама, који
је загрејан за признања, награде, и новац од награда који
ће му омогућити да купи луксузни аутомобил, кућу, скупа
одела...
У представи је приказано
како његово сагледавање механизама система чини да се
тај исти систем окрене против
њега. Бернхардова одлука из
1967. године да више не прима почасти биће велико олакшање за писца, као коначно
уверење да није исти као они
који су га толико дуго излуђивали.
Он на крају чита говор о апсурду човечанства, којим гласно поручује да је Европа као
бајка – мртва, да ми више не
живимо, него животаримо и
не заслужујемо ништа више
од хаоса... Све док његов говор не заглуши химна ЕУ, то
јест Бетовенова „Ода радости”.
Посебно је занимљива паралела која се може повући
између аустријског друштва у
том периоду и система у којем ми тренутно живимо. Ликови министара, чланова жирија и других умишљених величина неодољиво подсећају
на личности из нашег јавног
живота.

Писци одабрали „Ципелу на крају света”

ли лауреат Дејан Алексић и
прошлогодишњи добитник те
награде Душан Поп Ђурђев.
– Значи ми пре свега то што
награда реферише на једног
од најважнијих писаца за децу и младе у нас, као и методологија гласања, која подра-

зумева да шездесеторо људи
из света књижевности за децу,
међу којима су и писци за децу, гласањем одаберу најбољу
књигу. Веома је значајно добити признање од широког
фронта оних којима је књижевност за децу на овај или

онај начин посао – изјавио је
Дејан Алексић.
Он је књижевној јавности
пре свега познат као песник за
децу иако је досад објавио и
неколико књига прича. „Ципела на крају света” Алексићев је први роман, а поред тога у овогодишњој конкуренцији нашла се и његова књига
„Мали огласи и још понешто”.
Јелена Драгојловић, пи-ар
„Креативног центра”, у чијем
је издању објављена „Ципела
на крају света”, али и још девет других књига, каже да је
задовољство сарађивати с Дејаном Алексићем. Она је поред награђеног романа-првенца поменула и његове
књиге „Музика тражи уши”,
поему „Нежна песма о нежном ветру Дувољубу”, те његове приче објављене у едицији „Креативног центра” – „Од
читања се расте”.

УСПЕСИ УЧЕНИКА МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Панчевачка школа шеста у Србији
На недавно одржаним такмичењима музичких школа ученици МШ „Јован Бандур”
остварили су одличне резултате – освојили су две лауреатске позиције, седам првих, 13
других, десет трећих места и
пет похвала, чиме се та установа пласирала на шесто место у конкуренцији од 58 музичких школа у Србији. У такмичењу су учествовала 32 соло извођача у дисциплинама:
клавир, соло певање, флаута,
обоа, труба, хорна о фагот, затим трио „Дечица”, „Бим и
Бум плус”, трио фагота „Све-

Странe припремила

Драгана
Младеновић

ци”, квартет „Рана музика”,
трзачки оркестар „Невен” и
трзачки оркестар МШ „Јован
Бандур”.
– Такмичарска сезона се
тек захуктава, те ћемо утиске
моћи да сумирамо тек негде

око дана школе. Засад су
ученици Музичке школе „Јован Бандур” учествовали на
двадесетак такмичења, међу
којима је било оних на међународном и републичком
нивоу, али и такмичења што

ЛАУРЕАТИ И ПРВОНАГРАЂЕНИ
На републичком такмичењу музичких школа титулу лауреата понели су кларинетиста Вукашин Гогош, ученик проф.
Алберта Алфелдија, и обоисткиња Александра Кинђић из
класе проф. Катарине Крстић, док су прве награде освојили: Милан Обрадовић (соло певање, класа проф. Татјане
Стојиљковић), Алекса Ранђеловић (хорна, класа проф. Светлане Босанац), Алекса Маринковић (фагот, класа проф.
Ненада Мирића), трио „Дечица” и квартет „Рана музика”
(те камерне ансамбле води проф. Ненад Мирић), као и трзачки оркестар „Невен” у класи проф. Михајла Јовића.

„А тако је добро почело”
Бранка Росића
Драган Ломић као да је
имао све: маркетиншки
стручњак на врхунцу каријере, бивши новинар који
своје личне ратове води на
страницама најтиражнијих
дневних новина, хедониста,
стално на путу и стално у
покрету, омиљен код жена.
А онда упознаје Мију, која
је све оно што никада није
имао и све што је одувек желео. Његова и неухватљива
у исто време. Жена због које је био спреман да се одрекне дражи промискуитета и да се посвети љубави.
Драган одлучује да због Мије ризикује каријеру, посао,
сараднике, сав новац. Њих
двоје одлазе из Београда у
Њујорк, на прославу њеног
рођендана и Нове године.
Међутим, Драган користи
повратак преко Лондона да
оде на утакмицу свог вољеног „Челсија” и неочекивано
бива уплетен у навијачко насиље. Нови проблеми и греси из прошлости одједном
кроје сасвим неочекиван наставак његовог живота...

окупљају ученике с мањих
територија. Изузетно смо поносни на резултате, као и на
то да се појављујемо и на
такмичењима која нису примарно намењена извођачима, већ се односе на теоријске и стручне предмете и
солфеђо – изјавила је Снежана Ђокић, директорка МШ
„Јован Бандур”.
Она је нагласила да се сада
много више ради на доброј селекцији и процени спремности ученика да се такмиче. У
наредном периоду ученике
ове школе чекају такмичења у
Румунији, наступ на 59. Фестивалу музичких и балетских
школа Србије (ове године у
Неготину), као и нова школска, окружна и републичка
такмичења.

„Роман који говори тачно
оно што осећамо о животу у
савременом свету који диктирају успешни транзицијски адвертајзери: животна
празнина и лутања, осећај
пустоши и презасићености
у сопственом постојању –
без цинизма, али са дозом
интелигентног хумора, саундтреком који одјекује током читања – и утисак да
читалац није једини који не
припада овом свету”, пише
Биљана Србљановић поводом ове књиге.

Два најбржа читаоца који до среде, 15. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта код вас ствара осећај пустоши и
празнине?”, наградићемо по једним примерком књиге
„А тако је добро почело” Бранка Росића. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

НАГРАДА „ПЛАВИ ЧУПЕРАК” ДЕЈАНУ АЛЕКСИЋУ

Награда „Плави чуперак”
„Змајевих дечјих игара” додељена је Дејану Алексићу, једном од тренутно најзначајнијих домаћих писаца за децу,
за роман „Ципела на крају
света” у издању „Креативног
центра” и то на Светски дан
књиге за децу, 2. априла, на
сцени Културног центра Панчева. Та награда је установљена прошле године и идеја је
да писци, критичари и изучаваоци књижевности за децу
направе топ-листе и сами изаберу најбољу књигу.
Како је за „Панчевац” рекао
Бранислав Радовановић из
Културног центра Панчева,
организатор је одабрао Панчево као место доделе те награде
пошто је Мика Антић, по чијој
књизи се и зове награда, рођен
у нашем граду. Том догађају су
присуствовали ђаци ОШ „Свети Сава”, а њима су се обрати-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

избор МОЈ

Азбука рашчитавања
себе
Наташа Здравковић,
магистар фармације
ФИЛМ: Уколико желите да
погледате један нетипичан
филм и ако су вам досадили
холивудски хитови, прави
избор за вас је француски
филм „Love me if you dare”
(„Jeux d’enfants”). Сваки секунд ове романтично-мрачне комедије плени визуелним ефектима, магичном
музиком и дијалозима који
ће вас, како и сам назив каже, изазвати да га заволите
или бар да га одгледате у
једном даху. Прича прати
деструктивну љубав између
двоје људи која започиње
наивном дечјом игром и
прати их читавог живота.
Овај филм је моја топла
препорука свима онима који желе да завире у један
бајковит свет и погледају
нешто што ће свакако оставити једнако јак утисак као
и чаша доброг француског
вина.
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕ ЛИГЕНЦИЈА: У мору књига
на тему модерне психологије аутора од којих су неки
продали „ферари” како би
открили смисао живота,
што обећавају да ћете након
читања тог штива бити као
нови и спремни да успете у
животу, није лак задатак
препоручити дело које ништа не обећава али много
тога даје. Данијел Големан,
по струци психолог и доктор на Харварду, написао је
изванредну књигу која је
плод великог социолошког
истраживања. Она читаоцима на једноставан начин
приближава феномен емоционалне интелигенције, за
који су многи од нас чули,

али га мало ко разуме. Поврх свега, то је занимљиво и
поучно дело, које је спој науке, анегдота и примера из
свакодневног живота, права
„азбука рашчитавања самога себе”.
КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМ
„Сјене”, за који постоје индиције прерастања у дугометражну форму, представља мастер рад младог редитеља Милоша Љубомировића. Од других филмова
на тему атентата у Сарајеву
1914. године издваја га изузетно необичан угао гледања на последње дане Гаврила Принципа у затвору у Терезину. Главне улоге поверене су Небојши Глоговцу и
младим глумцима Николи
Ракочевићу и Александру
Радојчићу. Иако не обилује
дијалозима, акценат је стављен на музику, визуелне
ефекте, мимику глумаца и
амбијент, који скупа буде
невероватне осећаје што се
смењују и на специфичан
начин боје ову бескрајну
причу.
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ПОСЛЕДИЦЕ ЛОШЕГ ЧИП-ТЈУНИНГА

ЗАУЗМИТЕ ПРВО МЕСТО

Нереалне
перформансе
Скраћени радни
век мотора
На интернет странама се могу
наћи многи огласи „сервиса”
који обећавају више снаге и нижу потрошњу за мало новца.
Чињеница да након чип-тјунинга аутомобил има од 20 до
40 коњских снага више и већи
обртни моменат свакоме делује
примамљиво. Наравно, такав
добитак у снази носи са собом
и одређене ризике, па ко не води рачуна о томе где ради чип-тјунинг, може лоше проћи.
Добро се информишите
Најчешћа заблуда у вези с тјунингом је уско везана за савремене „дизелаше”, који су и
најчешће „жртве” лоших тјунера. Наиме, произвођачи аутомобила у понуди често имају више мотора исте запремине, а различите снаге. Та чињеница је добра подлога за
причу којом нестручни мајстори придобијају поверење
власника аутомобила.
Увек напомињу да је разлика
између слабијих и јачих мотора
искључиво другачији софтвер и
саветују да се снага агрегата повиси колико је год могуће, те да
неће бити никаквих последица.
Па, и није баш тако...
„Фолксвагенов” мотор 1,9
ТДИ је можда и најпопуларнији за чип-тјунинг код нас. Он
се правио у верзијама са 90,
100, 110, 115, 130, као и 150
коњских снага. По тој логици
основна верзија од 90 „коња”
слободно се може софтверски
повећати на 150 јер су мотори
идентични. Ово је нетачна
тврдња, јер се мотори међусобно и те како разликују – и то у
битним стварима. Турбина је
другачија, као и инјектори,

Агресивном и брзом вожњом
нећете добити на времену.
Тиме се повећавају ризик од
удеса и потрошња горива, а на
пређених 40 километара
уштедећете само један минут.
али и остале компоненте. Чак
је и материјал од којег су направљени радилица и блок мотора различити. Код верзија са
115 коњских снага и више ови
елементи су направљени од
висококвалитетног челика.
Шта се дешава кад се снага
поменутог мотора од 90 повећа, на пример, на 150 коњских
снага? Једноставно, мотор који
је „чипован” за такво повећање
снаге тражи више ваздуха и више горива. Тај вишак ваздуха
мора да обезбеди турбина.
Она у стандардном режиму,
при 90 „коња”, обезбеђује
притисак од отприлике једног
бара, при чему ради на
205.000 обртаја у минуту. Да
би обезбедила додатни притисак који захтева „чиповани”
режим рада, она мора да се
окреће брзином од чак
280.000 пута у минуту. То јој
знатно скраћује животни век.
Ангажовати проверене сервисе
Следећи проблем су дизне.
Инјектор ради константном

брзином за коју је пројектован и његов интервал између
два убризгавања не може се
убрзати како би се добила већа количина горива, односно
количина горива коју ће он
убризгати у цилиндар. Како
би се убризгала већа количина горива, тјунери софтверски продужавају фазу убризгавања у цилиндар.
Код лоше урађеног чип-тјунинга то доводи до тога да се
убризгавање не заврши на
време, пре него што се клип
спусти, па део горива заврши
на његовом боку. Гориво ту не
сагорева, већ се радна температура повећава, а самим тим
и трење у цилиндру, што
знатно скраћује радни век
агрегата.
Још горе, несагорело гориво завршава и у филтеру честица и додатно га прља. Кад
се наталожи критична количина чађи, филтер честица
започиње фазу регенерације.
У комору за сагоревање убри-

згава тачно дефинисану количину горива и ту смешу пали.
У нормалним околностима
регенерација се обавља на температурама од око 600 степени,
али већа количина горива настала као последица преливања из цилиндара ту температуру диже на преко 1000. Тако
високе температуре филтер честица не може дуго да издржи
и он на крају буквално изгори.
Наравно, све наведене чињенице не треба да вас обесхрабре
уколико сте намеравали да урадите чип-тјунинг. Најбитније је
да репрограмирање рачунара
препустите стручном сервисеру који не обећава драстично
повећање перформанси у односу на фабричке спецификације. Радни век „чипованог” аутомобила зависи од редовног
одржавања свих наведених
компоненти. Препоручује се
куповина оригиналног уља и
филтера, као и скраћен период
одржавања у односу на серијски аутомобил.

При брзини од 50 километара на сат мозак возача током
једноминутне вожње прикупи 1.300 информација.

Уколико паркирате аутомобил на прво место на које
наиђете и ка одредишту наставите пешке, на жељено
место ћете стићи пре него
особа која тражи паркинг
најближи циљу.
Људи који живе у улицама
са интензивнијим саобраћајем ређе напуштају стан.

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - -

АУТОМАТСКИ
ИЛИ МАНУЕЛНИ МЕЊАЧ?

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

КОНТРОЛА КОЧНИЦА ПРИ СВАКОМ СЕРВИСУ
О томе колико су кочнице битне говори чињеница да се њихова исправност и истрошеност контролишу на сваком
возилу које се сервисира у „Ауторемонту Пивашевић”, без
обзира на то да ли је клијент
захтевао или не, и та услуга је
потпуно бесплатна. Правилно
одржавање кочионог система
не представља велики новчани
издатак, поготову уколико
узмемо у обзир да говоримо о
нечему од чега могу зависити
и људски животи.
Возачи одлуче да преконтролишу стање дискова, плочица, пакни и добоша тек кад
настане проблем уместо да то
учине на, рецимо, пређених
1.500 километара. Први знак
да нешто није у реду с кочницама јесу вибрације и подрхтавање аутомобила при заустављању. У већини случајева
је у питању истрошеност плочица. Наиме, кочиони слој је
истрошен и не само што у једном моменту нећете моћи да
се зауставите већ ћете оштетити и дискове, које ћете тада
морати да замените. Поменуте вибрације нису једини знак
да је време за сервис –то може
бити и „цвиљеље” кочница
при заустављању. У неким
случајевима је разлог томе
што је материјал у систему
изгубио своје својство, а не-

Страну припремио

Немања
Урошевић

пријатан звук може правити и
индикатор на плочицама.
Код већине савременијих
аутомобила на кочионим плочицама налази се мали лим од
меканог метала, који кад се
плочице истроше, има контакт
са диском и производи карактеристичан звук како би возачу скренуо пажњу да је потребна замена. Пошто говоримо о
хидрауличном систему, не
смемо да заборавимо ни кочиони флуид, који велики број
возача није контролисао и мењао вероватно откад поседује
аутомобил. Својства кочионе
течности се због високих температура услед кочења с временом губе, а на њене особине
утиче и влага. Услед експлоатације возила, односно ниже
тачке кључања течности, у систему за заустављање се стварају и мехурићи ваздуха који
смањују силу кочења.
Напомињемо да се овај флуид мења на пређених 60.000
километара или две године.

Кад одлучите да мењате кочнице, брзо ће се отворити и питање о деловима. Има их много, а
неписано правило каже да из-

бегавате најјефтиније. Уколико
их купите, ускоро ћете поново
доћи у сервис на замену јер се
они брже троше од квалитетнијих. Сервисирање кочионог система не подразумева само пуку замену делова већ се контролише и функционалност клипа, као и да ли постоје евентуална цурења у систему и порозност кочионих црева – кажу у
„Ауторемонту Пивашевић”.
Лоше кочнице су најчешћа
техничка неисправност возила која узрокује саобраћајне
несреће у Србији, а доношењем новог закона о техничким прегледима, који треба
да ступи на снагу овог лета,
пооштриће се критеријуми за
регистрацију возила.

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

Постоји више разлога због
којих аутомобили са аутоматским мењачима троше
више горива од оних с мануелним. Први и најбитнији је у
вези с принципом рада аутоматских мењача. Проблем је
у делу који мења квачило код
аутоматског мењача – конвертору обртног момента. Тај
део је много мање ефикасан
него класично квачило. Честа су проклизавања, што део
снаге мотора претвара у неискоришћену топлоту. Аутоматски мењачи су по конструкцији већи и тежи од мануелних, што доприноси повећању укупне масе аутомобила, која због тога, опет,
троше више горива.
Аутоматски мењачи обично имају мање степени преноса него мануелни. Доскора је било потпуно нормално купити нов аутомобил са
аутоматским мењачем који
има само четири брзине. То
значи да је највиши степен
преноса много мање еконо-

мичан него на „мануелцу”.
Разлог због ког аутоматици
имају мање степени преноса
је, опет, у конвертору обртног момента. Због његове
гломазности, у мењачу обично нема места за додатне зупчанике.
Програм који мења брзине код аутоматског мењача
није свестан возачевих намера. Возач најбоље прати
ситуацију на путу и зна када
да промени степен преноса
на више или на ниже. Елементи аутоматског мењача
нису свесни конкретних
услова на путу и увек раде
по истом принципу, што се
не може повољно одразити
на потрошњу горива.
Модерна технологија доноси велика побољшања.
Новији типови аутоматских
мењача имају већи број степени преноса, закључавање
конвертора тако да нема
проклизавања и електронику која управља системом
много ефикасније.

ПОСТАНИТЕ И ВИ ДЕО УСПЕШНОГ ТИМА!
Уколико сте одговорни, савесни, професионални, посвећени послу и имате
искуства у раду као:
· АУТО-МЕХАНИЧАР
· АУТО-ЛИМАР
· АУТО-ЛАКИРЕР
· ПЕРАЧ ВОЗИЛА
и поседујете тимски дух, жељу за учењем и
усавршавањем, „Ауторемонт Пивашевић”
вас позива да конкуришете за једну од позиција и постанете део нашег тима.
Радну биографију послати на имејл адресу: prijem@autoremont.rs.
Све додатне информације можете добити путем телефона 013/33-33-55.
Очекујемо вас...

Покровитељ стране

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

АУТОМАТИК, одличан,
исправан, изгубљена саобраћајна, 80 евра. 065/36113-13. (193488)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено сценик,
2005. годиште, могућа
замена, регистрован. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ФОРД ФОКУС продајем,
1.8 ТДЦИ, 2002. годиште,
регистрован. 060/488-3815. (193413)

ЈУГО 55, 2002. годиште,
бензин, плин, регистрован,
450 евра. 065/987-27-24.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2004,
регистрован.
069/543-17-51. (193430)

ВЕКТРА 1.8, регистрована
до априла 2016., солидно
стање, 1.000 евра. 064/14493-43. (СМС)
НА ПРОДАЈУ југо темпо,
1.1, 2002. годиште, добро
очуван.
064/102-17-40,
Срђан. (1922935)
ПРОДАЈЕМ опел астру,
2014. година, могућа замена, први власник. 347-140,
063/899-37-08. (193392)
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ПРОДАЈЕМ скутер кивеј 50
цц, регистрован, 2009. годиште. 064/351-11-73. (193437)
НА ПРОДАЈУ вектра Б,
1999. годиште, у добром
стању.
064/800-46-26,
044/800-46-26. (193433)

ПРОДАЈЕМ алеко нерегистрован, 200 евра, форд
ескорт караван, 1.8 бензин, странац, 300 евра,
форд мондео 2.0 лимузина, странац, 400 евра,
форд ескорт нерегистрован 1.6, плин атест истекао, треба генералка мотора 500 евра. 064/651-1647. (193461)

ПРОДАЈЕМ омегу 1988.
годиште, има плин. Тел.
323-123. (193443)

ФИЈАТ пунто, стило,
мулитпла,
сеићенто,
палио, браво, брава, крома
у деловима, најповољније.
Сви мотори и модели.
063/289-350. (193478)

ЈУГО 45 темпо, 1996. годиште, регистрован, без улагања. Власник. 064/44622-01. (193444)

ТОМОС аутоматик 1985.
годиште, исправна, 200
евра.
064/993-71-73.
(193487)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
1991. годиште. Тел. 353533. (193501)
ПРОДАЈЕМ ситроен ксантиа, 1997. годиште, може и
замена. Тел. 060/518-7577. (193510)

ЈУГО 55, 2000. годиште,
регистрован, црвен, одличан, 550 евра. 064/300-4001. (193520)
ОПЕЛ корса Б, 1.0, 1999.
годиште,
1.200
евра.
064/191-64-97. (1932526)
КОМБИ застава ривал,
2004. годиште, повишен,
продужен,
регистрован
годину дана. 060/028-1480. (193534)
ФОРД
фијеста
2007,
немац, 1.3, бензинац, на
име, као нов. 065/833-9162. (193665)
ЛАДА самара 1999. годиште, нерегистрован, исправан, 320 евра, може замена.
063/732-82-16. (193544)
ОПЕЛ астра 2007, твинпорт 103 кс, 1598 м3,
80.300 км, први власник,
гаражиран. 063/309-805.
(193573)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори,
петостепени
мењачи,
алу
фелне.
064/856-60-65. (193571)
ЈУГО корал ин 1.1, 2006,
прва боја, црвен, атестиран плин. 064/142-55-93.
(193574)
ПРОДАЈЕМ голф 2 у екстра
стању,
спортски.
064/154-25-82. (193607)
КАМИОН застава ривал
30-80, 1992. годиште, нове
гуме, исправан, нерегистрован, вози Б, цена 1.250
евра. Тел. 063/372-162.
(193590)

ГОЛФ 2, 1.800 комплет,
делови, кука, алу фелне,
петостепени
мењач.
066/322-780. (193712)
ТОЈОТА корола 2002. годиште, бензин, гас, повољно.
063/233-440. (193674)
ПИЈАЂО беверли 500, продајем. 065/455-07-08. (193730)
МЕГАН 2001., бензин,
плин, петора врата, клима,
музика,
регистрован.
061/254-73-74. (193730)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 Д,
1983. годиште, регистрован,
добар, нове гуме, 800 евра.
Тел. 063/372-162. (193590)

ЗАСТАВА 101, на продају,
у возном стању, 2001.,
нерегистрована,
плин.
064/324-11-17. (193693)

НА ПРОДАЈУ мотор пежо
елисео, 150 м3. Тел.
060/726-12-56. (193644)

МЕРЦЕДЕС 190, бензин,
гас, није регистрован,
исправан,
320
евра.
062/198-47-74. (193704)

АУТОМТИК
томос
у
одличном стању, као нов,
прешао 400 км, продајем.
063/122-55-22. (193625)

ПРОДАЈЕМ или мењам џип
нисан терано, теретни, ТДИ.
063/131-08-69. (193707)

ХИТНО продајем RAV 4
D4D због куповине новог
возила, цена 8.000 евра.
Може и бескаматни кредит
на три године с месечном
ратом од 220 евра. Ауто у
одличном стању. Дајем
гаранцију од годину дана.
063/636-403. (193763)
ПАСАТ Б3, 1991. годиште,
950 евра, може замена.
061/187-99-87. (193779)
ГОЛФ 2 дизел, петора врата, 1987. годиште, није
регистрован, 630 евра.
065/557-81-42. (193788)
СТИЛО 1.9 мултиџет,
2002., троје врата, дигитална клима, кожа, екстра.
064/130-36-02. (193795)

СТИЛО 1.9 мултиџет, 2002.,
петора врата, све од опреме.
064/130-36-02. (193795)
РЕНО меган 2004. годиште, 1.5 ДЦИ, лимузина,
власник,
3.000
евра.
064/199-24-56. (193799)
ПРОДАЈЕМ пунто 1.9
дизел, 2003. годиште. Тел.
064/136-42-00. (193838)

16

Четвртак, 9. април 2015.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ХИТНО голф 4, 1.6, бензин, 2000. годиште, петора
врата, нове гуме, фелне,
одлично стање, 1.800 евра,
хитно.
064/290-45-09,
061/348-20-00, 061/62419-84. (193804)
АЛФА 156, 2000. годиште,
регистрован, бензин, плин
атест,
супер
стање.
063/777-30-85. (193808)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и
пунимо најновијом машином, пуњење комплет са
заменом уља и УВ бојом,
само 2.500 динара. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. (193810)

КУПУЈЕМ све врсте возила, исправна, неисправна,
хаварисана до 3.000 евра.
064/300-40-01. (193520)
КУПУЈЕМ возила наша и
страна, небитно стање.
064/125-55-59. (193543)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (193636)
КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, од 100 до 500
евра, исплата реална.
063/173-79-60. (193845)

МАШИНЕ
ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач
с кутијама за ђубриво.
064/303-28-94, Качарево.
(193423)

ИЗУЗЕТНО
квалитетан
пластеник увезен из Француске, 208 м2, елементи од
поцинкованог
челика
(гаранција десет година).
Хитно, повољно, изузетна
прилика,
4.500
евра.
064/817-16-50. (и)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач, кревет,
кауч, двосед, тросед, регал,
трпезаријски сто са столицама,
сточић.
Тел.
063/861-82-66. (193745)

ТВ панасоник Е 72, санио
Е 54, комплет попуст.
064/586-85-00. (193640)
ТЕЛЕВИЗОРИ половни из
увоза. 37, 55, 72, 82. 348975, 066/348-975. (193557)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ел. шпорет
горење. Тел. 060/550-0433. (СМС)

РАСАД за пластенике, продајем парадајз, краставац,
паприку. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-285.
(192572)

ПОТРАЖЊА
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ГАРАЖА на Содари, Савска улица , екстра локација. 063/309-805. (193573)

ДЕБЕЛА свиња на продају.
013/632-581. (СМС)

ВОЗИЛА

ОГЛАСИ

ПОЛОВНИ очувани прозори са шалонима, 180 х 140,
160 х 140, 140 х 140, балконска врата са шалонима
80 х 220. 013/371-574,
062/121-01-48. (193562)
ПРОДАЈЕМ нов кауч.
063/761-04-05. (193425)

ПРОДАЈЕМ повољно сточни јечам и сено. 065/22059-89, Иван. (193547)
НА ПРОДАЈУ два јоги
мадраца. Тел. 013/401005,
064/685-50-84.
(193469)

РАСАДНИК
украсних
четинара.
Качарево.
065/820-90-15. (193325)

ТОПЛОТНЕ пумпе (7-27
кв), најекономичнији вид
грејања, промотивне цене.
Тел.
062/118-26-81.
(193480)

ПЕЛЕТ 100 посто буква,
преостала
количина.
065/251-03-57. (193411)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, кухиње, замрзивач, шпорете плинске,
трпезаријски сто. 335-930,
063/182-895. (193601)

ПРОДАЈЕМ метална врата, 1,15 х 2,50, 0,85 х 2,50,
култиватор томос 3.5 кс.
Тел.
063/706-16-65.
(193431)

КАЗАН за ракију, ложишта, дна, табарке, луле,
мешачи. 331-586, 063/80574-60. (192454)

ПОЛОВНА храстова врата,
двокрилни прозор дупли,
са ролетном. 064/914-7689. (193301/)

НА ПРОДАЈУ половне
фотеље
из
кафића.
060/355-35-08. (193600)

ПРОДАЈЕМ
уматичена
алпино јарад за приплод и
клање.
063/720-55-66.
(193481)

ПРОДАЈЕМ апарат за воду
young coller, одличан,
механички филтер за пречишћавање до 4.000 литара воде. Користи воду „La
fantana”, 061/110-98-10.
(193633)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, супрасне крмаче,
могућност клања и печења.
060/037-11-96,
064/290-50-29. (193830)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава, монтирање, гаранција, 110 евра.
062/974-14-04. (193407)

АПАРАТ за топлу, хладну
воду, самсунг мобилни,
уљани радијатор. 063/80934-18. (193827)

ВЕШ-МАШИНЕ горење,
потпуно исправна, 30 евра.
065/361-13-13. (193488)
ПОДАЈЕМ аутогени апарат за заваривање, комплетан.
063/186-00-39.
(193495)
ПРОДАЈЕМ двоје инвалидских колица. Тел. 065/38646-20. (193496)

ПРОДАЈЕМ врата и прозоре ПВЦ из Аустрије, повољно, плинске пећи Valiant за
централно грејање и аутогуме 14, 15,16 инча. Тел.
061/130-19-90. (193635)
ПРОДАЈЕМ пекач за хлеб.
Тел. 064/920-28-99. (193703)

ТЕЛЕВИЗОР, кујну, колица метална и дечја, тушкабина,
мини-шпорет,
витрина, фрижидер, алат,
компјутерски
сто.
064/635-77-42. (193516)

ЕЛЕКТРИЧНА колица за
траву, 50 евра; женски
бицикл 30 евра, акумулаторе 25 евра. 066/804-4638. (193538)
ДЕЧЈИ кревети на спрат,
комплет. 064/510-67-75.
(193619)
КУХИЊСКИ сто и четири
столице, бар, барске три
столице, 10 - лица за пиће
и чаше. 064/226-22-58.
(193619)

ПРОДАЈЕМ
сејалицу,
сетвоспремач, плуг, шпартач, прскалицу и виклон.
060/660-79-60. (193660)

ИЗДАЈЕМ металне подупираче и вибро плочу,
продаја бетонских стубова
за ограде и воћњаке.
063/263-392. (193415)
ПРОДАЈЕМ
балирану
детелину. Тел. 063/325589. (193421)

ГАРАЖЕ

БРИКЕТ, висококалоричан
еколошки, преостао огрев
од храста с превозом.
061/296-91-67. (и)

ИЗДАЈЕМ
гаражу
на
Тесли, зидану. 063/849-5432. (191823)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине, ендлерицу с три конца,
повољно. 063/828-16-52.
(193557)

ПРОДАЈЕМ пица-пећ и
витрину за сухомеснате
производе. 062/404-144.
(193615)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
мини кухиња, 10.000 динара, нова. 063/773-45-97,
371-568. (193585)

ПОЛОВАН намештај из
увоза, продаја. 065/43875-39,
013/412-158.
(193801)
БРОДИЋ 9 х 2,80 мотор
меркур 40 кс, може замена.
060/312-90-00.
(193802)
ПРОДАЈЕМ
полутке,
цигле, ситан превоз, култиватор + приколица, фрезујем баште. 062/867-1167. (193809)
ПРОДАЈЕМ приколицу за
ауто. Тел. 013/348-352,
Тома. (193812)
ПОКЛАЊАМ цигле за
зидање помоћних објеката,
велики формат. 066/412723. (193803)

ПРОДАЈЕМ
луковице
кале, попуст за преко 100
ком.
060/028-14-80.
(193534)

ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач 4
и 6 реда и балирану детелину. 063/376-302. (193548)

ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, орман трокрилни,
орман двокрилни, гарнитуре, мојца фотеље, витрине, комоде, сто + четири
столице, сто + шест столица, спаваћа соба комплет,
кухиње,
комбиновани
фрижидер,
фрижидер,
замрзивач, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шпорет, ТА пећи, машину
за веш, суђе, мост регале,
тепихе, разно. 063/107-7866. (ф)

КУПУЈЕМ: перјане јастуке,
јоргане и дуње, старе сатове,
слике, порцелан, стари
новац, старо покућство. 335974, 063/705-18-18. (193449)

ПОВОЉНО продајем кауч
с две фотеље. 013/344-364,
063/727-50-70. (193708)
ТОМОС 4, мотор за чамац
на продају, дуга чизма,
старији модел. 064/32411-17. (193693)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, тепих, очувано,
повољно. 064/218-15-72.
(193834)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПОВОЉНО продајем комбинацију фрижидер-замрзивач. 231-95-50, 064/29421-40. (193713)

ВИОЛИНУ и виолончело
купујем, старе, професионалне, очуване. 063/228322. (193377)

ПРОДАЈЕМ радијаторе .
013/401-412, 062/277-467.
(193666)

КУПУЈЕМ старо, ново перје, може замена за лио
јастуке.
061/137-98-10.
(193407)

ЈАРИЋЕ младе продајем.
060/352-72-60. (193684)
ПРОДАЈЕМ чамац пластични, тител, специјал и
мотор џонсон, 6 кс.
060/525-00-37. (193787)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (193446)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, старе играчке, стари новац, сатове,
флаше сифон соде, статуе
и
остало.
335-930,
063/705-18-18. (193449)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/315-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (193735)
КУПУЈЕМ очувано покућство,
плинске
боце.
066/900-79-04. (193756)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, веш-машине, итд,
најбоље плаћам. 064/48413-76. (193759)

ПОЛОВНА бела техника из
Немачке, све од технике,
гаранција, превоз, попусти, Баваништански пут
42.
062/824-23-21.
(193817)

ПРОДАЈЕМ очувана двоположајна дечја кишобран
колица, 2.500 динара.
064/275-30-59. (193394)

СТЕПЕНИШТА,
храст,
јасен, буква, прозори, врата,
израда/монтирање.
063/732-82-16. (193544)

БАШТЕНСКЕ гарнитуре,
пуно чамово дрво, изложбени простор (Зелена
пијаца преко пута месаре
„Бурјан”, само суботом,
12.000
динара.
Марко.062/771-513, 013/344771. (193765)
БЕТОНСКИ блокови од 30
до 65 динара, ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. 069/27573-94. (193777)

ИНДУСТРИЈСКЕ шиваће
машине на продају. Тел.
060/052-40-05. (8193397)

ЛЕЖАЈ и фотеља (еко
кожа), дечји бицикл, дрвени
прозор са шалонима (160 х
140), дрвена врата 210 х
130, собна врата 85 х 210.
060/696-93-55. (193409)

ПРОДАЈЕМ
фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (193727)

КУПУЈЕМ веш-машине,
итд, гвожђе, бакар, алуминијум, најбоље цене, долазим на адресу. 061/206-2624. (193759)

КУПУЈЕМ стари и стилски
намештја, покућство, фрижидере, гарнитуре и остало. 063/182-08-95, 335930. (193449)
КУПУЈЕМ стара возила,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине,
долазим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/19847-74. (193704)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98. (193618)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумуалторе, белу технику, долазим на адресу.
061/322-04-94. (193759)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 6 ари, нова Миса.
069/160-82-28. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу 40 м2, са
2,5 ари плаца, 19.000 евра.
063/450-541,
Зоран.
(191857)

Четвртак, 9. април 2015.

ПОНУДА

ПЛАЦ, нова Миса, 3,6 ари
с локацијском дозволом.
063/837-91-30. (193459)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у центру Панчева, 130 м2, повољно. 060/028-14-80. (192773)

ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи,
две стамбене јединице, 6
ари плаца. Тел. 370-256,
064/006-71-00. (193462)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА, Змај Јовина 180 м2,
сређена, 100.000 евра. Тел.
060/034-31-11. (192723)
ПАНЧЕВО, продајем стан,
кућа, 67 м2, фронт, Марка
Краљевића,
власник.
063/757-97-22. (192514)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 80 м2, на 16,5 ари, близу центра, нова. 060/02814-80. (192773)

ОГЛАСИ

14 ари грађевинског плаца,
85.000 евра, могућ договор. Тел.064/665-89-64,
064/549-08-78. (193612)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову. Цена договор. 064/26005-92. (193641)
ДВА ланца земље код
Дубоке баре на продају.
Кратка дуж. Тел. 062/13781-16. (193675)

КУЋА са три стамбене
јединице и локалом, угао
Карађорђеве и М. Пијаде,
може и замена за мањи
стан, уз доплату. 063/83833-16. (193577)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14
арa,
Војловица.
063/778-48-35. (193668)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (193473)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси (два засебна стана).
Тел. 063/472-433, 063/440447. (193583)

ПЛАЦ у Старчеву, 9,15
ари, продајем, уведена
вода, с папирима. 064/17872-32. (193711)

СТАРИ црепајски пут, воћњак, викендица, башта 20
ари,
укњижено,
1/1.
063/879-51-40. (193473)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,
нова градња с плацем 23
ара.
065/675-58-76,
063/716-22-80. (193588)

ПРОДАЈЕМ кућу на 7 ари
плаца с помоћним објектима, хитно. Тел. 013/626691,
064/470-97-06.
(193690)

ПРОДАЈЕМ 30 ари грађевинског земљишта, Омољица, близу главног пута.
062/708-070. (193472)

ПРОДАЈЕ се кућа на новој
Миси, 6 ари плаца.
063/854-41-74. (192568)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (193694)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 160 м2, две
стамбене јединице, на продају.
063/347-954. (192903)
ВИКЕНДИЦА у Песку,
Векерле. Тел. 063/841-1627, 322-242. (192946)

КУЋА на Маргити 425 квадрата, у изградњи, 8 ари
плаца, грађевинска дозвола, све дажбине плаћене.
065/811-31-92. (193695)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на старој Миси, власништво, 1/1. Тел. 064/196-0841. (192947)

ЦЕНТАР, новија кућа с
локалима, врт, нус просторије.
063/301-073.
(193716)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (192954)

ВОЈЛОВИЦА,
Борачка,
кућа 65 м2, плац 5,5 ари,
помоћни објекти, усељиво,
власник, 17.200 евра.
069/733-767. (193733)

КУЋА, 3 ара, Тесла, С.
Шупљикца, добра за инвеститоре. 064/387-84-70.
(193425)
ПРОДАЈЕМ ораницу, два и
по ланца између Јабучког
пута и Скробаре. 064/35469-94. (193414)

ПРОДАЈЕМ/мењам плац,
Пелистерска улица, 5,5
ара. Тел. 062/634-008.
(193499)
ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице, плац 7
ари, ЕГ, легализована.
064/066-78-43. (193514)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
плац 4 ара, грађевинска
дозвола, власник. 065/25887-77. (193546)
ПРОДАЈЕМ башту, плац у
Мраморку, 31 ар, цена
2.500 евра. Тел. 064/31143-17. (193560)
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ТЕСЛА, кућа на изузетној
стамбено-пословној локацији, укњижено, власник.
063/329-464. (193497)
ПЛАЦ, 11 ари, Кудељерац,
Борска, грађевински, власник, 8.000 евра, замена за
ауто.
064/300-40-01.
(193520)

ГОРЊИ град, 6,57 ари,
кућа 55 м2, 1/1 укњижена.
063/275-510. (193565)

ЛАНАЦ земље продајем у
Качареву, до пруге, замена
за ауто. 064/300-40-01.
(192520)

КУЋА 88 м2 + 40 м2, 5 ари,
летњиковац,
сређена,
Кудељарски насип. Тел.
064/902-10-30. (193432)

ДЕБЕЉАЧА, 150 + 32 м2,
7,34 ари, колски улаз,
укњижена,
одлична.
063/890-29-56. (193524)

КУЋА, Тесла, Стеријина
улица,
продаја/замена
стан, договор. Цвеле,
063/227-693. (193441)

ПРОДАЈЕМ кућу, пратеће
објекте и башту у Војловици.
064/246-15-60.
(193533)

ЦРЕПАЈА, 136 м2, 15,5,
одлична, 24.000, Топола 80
м2, 15.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(193591)

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (193744)
МИСА, спратна 142 м2,
1,17
ари,
укњижена,
46.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (193744)

ПЛАЦ 5 ари, нова Миса,
близу цркве, грађевинско.
064/703-34-39, 064/70334-38. (193596)

СТАРЧЕВО, добра, паркети, 88 м2, 9 ари, 21.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (193744)

ВЕЛИКИ избор кућа и плацева, Панчево и околна
села. „Гоца”, 063/899-7700. (193659)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним
селима.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (193744)

КУЋА на Новосељанском
путу, 90 м2, 12,30 ари,
15.000 ари. 063/886-85-21,
066/941-74-29. (193663)
ПЛАЦ 5 и 10 ари, врло
повољно, Новосељански
пут. 066/385-289. (193667)
НА ПРОДАЈУ викендица,
25 ари, под воћем и три
ланца земље. 064/078-6906. (193624)
ПРОДАЈЕМ новију кућу на
Стрелишту. тел. 063/87069-07. (193634)

ЕКСКЛУЗИВНО, завршен
и незавршен део куће на
Котежу 1. 062/193-82-55.
(193746)
КУЋА код Стакларе, 97 м2,
7 ари, 43.000, може замена
за стан. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(193749)
КУЋА, Цара Душана, 120
м2, 4,5 ари, 65.000, продаја
или замена за мању кућу.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (193749)
КУЋА, Тесла, 4,29 ари
плац, 52.000, договор.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (193749)
КУЋА, Стрелиште, новија
градња, 200 м2, 5 ари,
миран крај, 75.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193749)
ХИТНО на продају кућа у
Долову. Договор. 062/17694-86. (193767)
КУЋА, 120 м2, с локалом,
код „бувљака”, 47.000
евра, може замена за стан
и доплату. 061/187-99-87.
(193779)
КУЋА, 500 м2, 14 ари плаца, 75.000 евра, може
замена за стан и доплату.
061/187-99-87. (193779)
ПЛАЦ 10 ари, уведена
струја, вода, 15.000 евра.
061/187-99-87. (193779)
ПРОДАЈЕМ 5 ари плаца у
Бусијама код Батајнице. Тел.
060/335-30-83. (193770)
ХИТНО продајем кућу.
062/377-568. (193775)
НОВА кућа 9 х 12, спратна,
завршни радови, нова
Миса, власништво, 1/1.
064/221-36-12. (193748)
КУЋА 45 м2, плац 5 ари,
Ружина, замена стан + доплата. 063/386-557. (193805)
ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (193780)
КУЋА, Горњи град, 340 м2,
4 ара, 60.000. „Весна 2”,
066/937-00-13. (193786)

ПРОДАЈЕМ башту на
Баваништанском
путу,
код „Нинића”. 062/392152. (193798)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ или мењам
викендицу, 15 ари плаца,
на Фрушкој гори. 065/46435-38. (193802)

КУПУЈЕМ кућу на Тесли
до 55.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(193099)

ЗЛАТИБОР, плац 3 ара,
темељ, струја, вода, папири, може замена. 060/31290-00. (193802)

КУПУЈЕМ куће на Тесли.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (193749)

ЦАРА Душана, улични део
куће, без улагања, 16.500
евра, власник, хитно.
064/174-53-37. (193814)

СТАНОВИ

КУЋА на продају, 100 м2 +
60 м2. 069/401-14-02.
(193815)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18 м2,
ЦГ, власник. Звати после
16
сати.
Продајем.
063/697-360. (СМС)

2

КУЋА 120 м , 2,5 ари,
шири центар, укњижена,
власник, 45.000. 065/45607-52. (193811)
ВИКЕДНИЦА од 100 м2 и
10 ари плаца на продају,
повољно или компензација
на Девојачком бунару. Тел.
061/622-18-37. (193821)

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,
ЦГ,
1/V,
укњижен.
060/415-52-05. (191455)
ВЛАСНИК, Содара, трособан, 71 м2, ПВЦ, реновиран. 063/325-916. (189853)
2

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, ЈНА 35, цена 12.000
евра.
062/175-94-09.
(193841)

ПРОДАЈЕМ стан 104 м ,
Иве Курјачког 6-а, 62.000.
062/841-34-05, 314-353.
(191322)

ТЕСЛА, кућа, две стамбене
јединице, 4 ара, комплетно
реновирана. 064/218-1572. (193834)

ХИТНО продајем трособан
стан
на
Стрелишту.
066/920-02-07. (193178)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25.
(192250)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (192250)
ПАНЧЕВО, продајем стан,
кућа, 67 м2, фронт, Марка
Краљевића,
власник.
063/757-97-22. (192514)
СТРЕЛИШТЕ,
одличан
трособан, 75 м2, три терасе, ЦГ, IV спрат, фиксно
36.000.
064/323-91-93.
(192526)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
I спрат, ЦГ, без улагања,
повољно. 064/323-91-93.
(192566)
НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен, власник.
063/770-45-55,
013/331-079. (193123)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са
даљинским грејањем, лифтом и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(193154)
СОДАРА, једнособан, 38
м2, ЦГ, V спрат, два лифта,
укњижен, 22.500. 060/55525-42. (193022)
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СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, VII спрат, тераса,
два
лифта,
власник.
060/555-25-42. (193022)
ПРОДАЈЕМ
једнособан
стан, 30 м2, на новој Миси.
060/362-78-71. (193026)
ТЕСЛА, двособан, IV, без
лифта, ЦГ. 066/954-33-05.
(193232)

ХИТНО, повољно продајем стан, троипособан 81
м2, дуплекс, на Тесли. Улица Илариона Руварца 4,
Панчево.
063/334-430.
(193393)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 40 м2, ВП, ЦГ, Стрелиште, 24.000 евра, договор.
063/774-27-26. (191253)
ПРОДАЈЕМ мањи стан на
Тесли, погодан за канцарлије, становање, приземље.
065/428-48-61. (193397)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, 66 м2, ЦГ, без
лифта, 35.000, договор.
063/115-38-50. (193491)
ПРОДАЈЕМ
двособан,
Тесла, четврти спрат, има
лифт, ЦГ, папири чисти.
063/856-74-02. (193500)
ПРОДАЈЕМ/мењам
за
мањи у центру четворособан, Котеж 2. 063/856-7402. (193500)
ПРОДАЈЕМ салонски стан
у центру, 86 м2, ЦГ.
061/520-05-15. (193511)

marketing@pancevac-online.rs

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, IV, ЦГ, лифт, уредан,
28.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(193529)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, новија градња, IV,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193529)
ТЕСЛА, преко пута „Авива”,
једнособан 33 м2, сутерен,
ТА, 11.000. „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (193529)
ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, ТА,
укњижен,
50.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (193529)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(193529)
КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 22.000, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193529)
СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнособан , 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193529)
ЦЕНТАР, дворишни једнособан, 24 м2, за сређивање,
9.500, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(193529)
МЕЊАМ двособан, Котеж
1, за мањи једнособан,
може продаја, власник.
063/765-83-10. (193521)
СТРОГИ центар, 2.0, 64 м2, IX,
није задњи, поглед на реку,
38.000. 319-446, 064/130-3829, „Трем”. (193541)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
Тел.
065/398-98-99.
(193240)
ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, сређен,
одмах усељив. 064/112-4078. (192715)
ЈЕДНОСОБАН стан, Содара, погодан за канцеларију
и агенцијске делатности.
064/950-23-40. (193403)
ХИТНО повољно продајем
стан, троипособан 101 м2,
Улица Карађорђева 15,
Панчево.
063/334-430.
(193393)

НОВА Миса, 40 м2, 17.500,
поткровље, 58, 23.500
евра.
063/377-835.
(193481)
КОТЕЖ 1, кружни ток
Радова зграда, I спрат, 57
м2, хитно и повољно, може
и комплет ново, намештен,
без улагања. Тел. 063/308793. (193406)
ПРОДАЈЕМ стан. 064/175710,
065/824-39-44.
(193490)

МЕЊАМ двоипособан стан
у приземљу, Котеж 2, за два
мања или један уз доплату.
062/311-955. (193513)
ПРОДАЈЕМ стан, 43 м2, на
Стрелишту, ЦГ, тераса и
подрум. 064/066-78-43.
(193512)
ХИТНО, Стрелиште, трособан 80 м2, VII, лифт, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193529)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена
за мањи. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193529)

СОДАРА, 2.0, 57 м2, ЦГ, IV,
33.000, 48 м2, ЦГ, лукс,
34.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (193541)
КОТЕЖ 1, 3.0, 65 м2, ЦГ, II,
Радова зграда, 35.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (193541)
СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (193895)
ИЗДАЈЕМ или продајем
реновиран полунамештен
стан, 47 м2, Котеж 2. Тел.
063/744-68-24, 061/64526-33. (193559)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 44,5 м2 + 3,5 тераса,
ЦГ, IV спрат, повољно.
Тел. 315-290. (193570)

ЦЕНТАР, трособан, 68 м2,
први спрат, без грејања,
36.000 евра. 064/128-91-70,
063/194-34-94. (193540)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
ВП, ЦГ, тераса, 22.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (193591)
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УКЊИЖЕН стан 100 м2,
дворишни, први спрат,
велика тераса, Његошева
620/квадрат. 060/271-046,
066/345-009. (193587)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, IV,
ЦГ, лифт, 28.000, договор,
53 м2, II, TA, 24.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (193591)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2, III, ЦГ, тераса, одличан, 21.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(193591)
2

ЦЕНТАР, двособан, 46 м ,
ВП,
норвешки,
ПВЦ,
30.000, договор. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(193591)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
III, TA, тераса, одличан,
30.000, договор. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(193591)
КОТЕЖ
2,
почетак
Кикиндске, 60 м2, III, ЦГ,
прелеп, 35.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(193591)

ЗЕЛЕНГОРА, 45 м2, двособан, I, ТА, 19.000, хитно.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(193659)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 56
м2, ЦГ, 35.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(193741)

СТРЕЛИШТЕ 80 м2, трособан, 36.000; 50 м2, двособан,
27.000.„Гоца”,
063/899-77-00.

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова од 9.000 - 20.000
евра. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (193744)

ПРОДАЈЕМ/мењам
за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 42.000 евра.
069/339-29-90. (193658)

СТРЕЛИШТЕ, одличан,
трособан, ЦГ, II, 71 м2, два
мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (193744)

ПРОДАЈЕМ стан у кући, 50
м2, с гаражом, Стрелиште.
061/145-85-46, 320-197.
(193627)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште,
гаража, укњижен. 064/93841-99. (193638)
ПРОДАЈЕМ леп дворишни
стан, 36 м2, близу центра.
Тел.
064/049-62-72.
(193670)
2

ХИТНО, Содара, двособан
стан,
повољно,
1/1.
013/344-388, 060/071-5964. (193605)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25.
(193652)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру града, потпуно
реновиран,
комплетно
намештен. 064/873-88-30.
(193656)
ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, 68 м2, 30.000 евра.
063/886-85-21, 066/94174-29. (193664)

ИЗДАЈЕМ или продајем
реновиран полунамештен
стан, 47 м2, Котеж 2. Тел.
063/744-68-24, 061/64526-33. (1933559)

ИЗДАЈЕМ дворишни ненамештен стан, ТА пећ, мало
станара. 063/825-40-28,
064/128-53-24. (193417)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаметшен стан, у згради, на
новој Миси. 063/187-7751. (193559)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Котежу 1. Тел.
063/847-34-80. (193419)

СТАН, 47 м2, празан, на
Котежу 1. 064/237-33-93.
(193561)

ВЕЛИКИ избор станова,
довиршних станова, кућа,
Панчево и околина, плацева, викендица. „Ивакс”,
064/376-80-83. (193783)

НАМЕШТЕНА соба за самца с употребом купатила.
371-262. (193437)

ИЗДАЈЕМ
двоипособан
стан на Содари, 63 м2, IV
спрат, ЦГ. Тел. 063/87619-81. (193567)

ТЕСЛА, двособан, сређен,
55 м2, лифт, ЦГ, 33.000,
договор.
„Весна
2”,
066/997-00-13. (193786)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру,
ЦГ.
Тел.
064/072-06-92. (и)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, I,
17.500.
ЦГ,
25
м 2,
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(193744)

2

СОДАРА, трособан, 66 м ,
II, ЦГ, усељив, 36.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (103681)
ШИРИ центар, 52 м2, двособан, ВП, ТА, 28.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(103681)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
тераса, Радова зграда, продајем/мењам. 064/266-2580. (193722)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (193652)

ТЕСЛА, 58 м2, двособан,
лифт, ЦГ, 34.000; 53 м2, IV,
ТА,
24.500.
„Гоца”,
063/899-77-00. (193659)
СОДАРА, 59 м2, II, ЦГ,
лепо реновиран, 35.000, 45
м2, ЕГ, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193659)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан,
III, ЦГ, 43.000; 58 м2, двособан, 32.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (193659)
ЦЕНТАР 40 м2, једноипособан, нов, 25.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (193659)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће
за
адаптацију.
064/218-15-72. (193834)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
IV спрат, ТА грејање.
061/605-19-07. (193438)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком
хотелу.
030/590-613, 063/807-0113. (и)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
или намештену гарсоњеру
у Самачком. Тел. 061/15007-00. (193563)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, шири центар.
064/489-65-50. (193571)

СТАН на продају, договор,
хитно.
062/157-86-27.
(193740)

ГАРСОЊЕРА на Тесли, на
продају, прелепа. 061/80497-23. (1923836)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
ЦГ, 31.000, без агенцијске
провизије. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(193749)

СТРЕЛИШТЕ,
продајем/мењам једнособан, 38
м2, V, ЦГ, 22.000. „Премиер”, 063/800-44-30. (193741)

ИЗДАЈЕМ приватну кућу,
двособну, Скадарска 47,
Панчево. Тел. 312-969.
(193581)

ПРОДАЈЕМ стан, центар,
плацеви, Баванитшански
пут.
064/276-04-75.
(193843)

ИЗДАЈЕМ стан
30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-9603,
064/226-67-31.
(193584)

ТЕСЛА, двоипособан, IV,
ЦГ, две терасе, само
37.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(193749)
ЦЕНТАР, 57 м2, тераса, ЦГ,
прелеп, потпуно сређен
стан, 40.000, договор.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (193749)
ЦЕНТАР, 65 м2, две терасе,
лифт, 12/13, одличан,
45.000, може замена за
мањи уз доплату. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (193749)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар. Звати
после 16 сати. 063/860-3022. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, Котеж 1, ЦГ,
телефон. 062/116-24-27.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен стан, у згради
насеље Зеленгора, Панчево. 063/213-195. (СМС)

2

ТЕСЛА, IV, ТА, 53 м , добар
распоред, 25.500, хитно.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (193749)
ТЕСЛА, II, ТА, 30 м2, новија градња, 22.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (193749)

ПРОДАЈЕМ 2.0 стан на
Котежу 2, 63 м2, власник.
063/367-178. (193723)

ТЕСЛА, II, ЦГ, 56 м2, новија градња, 35.000; Стрелиште, II, ЦГ, 59 м2, код школе, 33.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(193749)

ПОВОЉНО једнособни,
двособни, трособни, на
свим локацијама. „Јанковић”, 348-025. (193738)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан, 58
м2, трећи спрат, сређен,
25.000 евра. Тел. 063/11162-22. (193755)

СОДАРА, трособан, I, 67
м2, ЕГ, реновиран, 41.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (193741)

ПРОДАЈЕМ стан у центру
Панчева, 45 м2, с грејањем.
069/217-28-60. (193764)

ВОЈНЕ зграде, кеј, двоипособан, ВПР, 61 м2, ЦГ,
32.000.
„Премиер”,
063/800-44-30. (193741)

КОПАОНИК станови, продаја или замена, стан,
кућа, плац. 060/312-90-00.
(193802)

ИЗДАЈЕМ једноипсобан
полунамештен стан на
Миси, на дуже време.
064/274-00-63, 013/371077. (193572)

ЦЕНТАР, једноипособан,
новоградња, 46 м2, I, ЦГ,
усељив, 32.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(103681)
ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (103681)

ИЗДАЈЕМ кућу, двособан
намештен стан, близина
бувљака. 342-362, 064/24881-11. (193552)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, ЦГ,
клима, телефон. Тел.
064/255-86-79, 063/80314-86. (193412)

КОТЕЖ 2, први део, сређен,
једноипособан.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (193744)

ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2 + тераса, 34.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(193744)

КОД часних сестара, два
мања 47, 55, у фази реновирања и поткровље 100
м2, власник. 060/765-6660. (193676)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, с баштом и двориштем,
повољно. 064/186-97-56.
(193520)

ТЕСЛА, једнособан комплетно намештен стан, ТА,
клима, интернет, кабловска. 063/277-025. (193555)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2 + тераса, ВП, ново
купатило,
25.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(193744)

НОВИ свет, високо приземље, 80 м2 + тераса 15 м2,
запад. Првокласна столарија, подрум, 25 м2, засебан улаз за кола, 1 ар травњака, укњижено, власник,
може замена за мањи,
58.000.
060/765-66-60.
(193676)

ИЗДАЈЕМ празан, једнособан стан у згради, без грејања. Содара. 064/950-2340, 013/344-167. (1923403)

ИЗДАЈЕМ собу самцу с
употребом кухиње и купатила. 321-408. (193408)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т,
сређен,
31.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(193744)

ЦЕНТАР, 30, леп, 20.000,
једноипособан,
сређен,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (193599)

ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
струја, вода, гас. Тел.
060/034-21-84, 013/342184. (193399)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба у центру. 063/761-0356. (193691)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, ЦГ, кухиња, клима,
17.500. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (193744)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 12 м2
+ 8 м2, 8.500, усељиво.
„Јуричан”,
346-737.
(193674)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 47 м2, повољно.
063/844-39-44. (193597)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(193709)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, зграда, II
спрат. С. Саве 90, усељиво
15. Тел. 342-444, 069/26088-00. (193386)

У САМАЧКОМ издајем
намештену
гарсоњеру,
самцу.
064/237-05-81,
065/353-07-57. (193407)

ЈЕДНОСОБАН, 47 м2, ВП,
31.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (193744)

ДВОРИШНИ, 54 м , ПВЦ,
Жарка Зрењанина, 13.500.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (193591)
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ЦЕНТАР, сређен једнособан, 34 м2, ЕГ, 23.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (193744)

НОВ стан, 69 м , две терасе, гаража, гас, III спрат.
Тел.
064/049-62-72.
(193670)

2

ТЕСЛА, 40, тераса, II,
24.000, двособан, одличан,
30.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (193599)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта.
Стрелиште. Тел. 064/99262-07. (и)

НОВА миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, 36.500. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (193741)

ДВОСОБАН стан на Котежу 2, 62 м2, други спрат,
одлично орјентисан, веома
повољно. 064/932-60-78.
(193819)

7. јул, двособан, ВПР, 53
м2, ТА, 18.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(193741)

МИСА, леп дуплекс, 58 м2,
двоипособан,
тераса,
21.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (193806)

СОБА намештена се издаје, грејање, употреба кухиње и купатила, Котеж 1.
Самци, самице, ученици,
студенти зовите за договор. Тел. 064/438-43-47.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, намештену, 100 евра, депозит.
064/186-50-87. (193097)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
у
Самачком.
066/618-81-44. (193047)

ИЗДАЈЕМ породици једнособан већи конфоран стан
у кући, на спрату, посебан
улаз, струја, кабловска,
клима, стара Миса. Козарачка 31. Тел. 013/377-948,
064/500-94-26. (193450)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран намештен стан,
Котеж 2. 064/121-48-37.
(193452)
ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, ТА, Тесла, зграда, ненамештен. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (193466)
ИЗДАЈЕМ једнособни стан,
30 м2, I спрат, ЦГ, Тесла,
код пијаце. 332-558, од 14
до 17 сати. (193467)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у кући на Стрелишту. Контакт телефон 064/167-0476. (193471)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
намештен на Тесли, ЦГ,
преко пута од „Авив парка”.
064/222-79-69.
(193470)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
на Миси, ТА, празан, у
згради, на дуже. Тел.
060/095-83-05. (193598)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 060/667-2062. (19303)
ГАРСОЊЕРУ
издајем,
први спрат, намештена,
Миса. 064/993-71-74, 371635. (193602)
ИЗДАЈЕМ стан од 56 м2, на
Содари. Тел. 063/861-4291. (193578)
ПОВОЉНО издајем комплет намештену гарсоњеру, зграда, у центру. Тел.
068/401-26-65. (193579)
ПОЛУНАМЕШТЕН једноипособан, ЦГ, Котеж 1,
кружни ток, 100 евра +
депозит. 064/651-16-73.
(193626)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
70 м2, новоградња, ТА грејање, полунамештен, цена
150
евра
месечно.
063/805-03-76, 063/80349-22. (193630)
ИЗДАЈЕМ леп, намештен
реновиран двособан стан у
центру града. 064/665-8997. (193656)
ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру у ширем центру.
069/317-02-95. (193662)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, други спрат,
Содара. Тел. 063/759-9877. (1929449)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан у центру, ЦГ.
063/713-50-75. (193175)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут,
ненамештен,
трособан
стан у приватној кући, с
посебним улазом и посебном струјом. Тел. 064/13748-67. (193346)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(193417)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 2. 060/52255-57. (193502)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Стрелишту, ЦГ, 100 евра.
061/696-05-21. (193672)

ИЗДАЈЕ се двособан намештен стан, Котеж 2, 120
евра.
064/248-92-20.
(193504)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ТА, 120 евра.
Тел.
060/165-14-47.
(193677)

ИЗДАЈЕМ приземље куће,
једнособан стан, продајем
плац.
064/347-99-36.
(193463)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, намештен,
грејање, центар Стрелишта.
063/325-622.
(193686)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен стан у центру, грејање, ТА. Тел. 318235. (193537)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан. Дејан,
065/440-97-00. (193687)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 45
м2, ЦГ, Котеж 2. 063/81196-01. (193692)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, ЦГ, на дуже, близу
„Авива”. 064/137-63-19.
(193717)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, 44 м2, Котеж 2, II
спрат.
069/405-40-66.
(193720)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан на Стрелишту, близу „Авив парка” и
„беовоза”. 063/240-783.
(193725)
ИЗДАЈЕМ комфоран трособан стан у центру града.
Тел.
063/195-02-63.
(193724)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Ул. Краљевића Марка.
013/342-494, 064/217-5189. (193728)
ТРОСОБАН, ненамештен
стан, I спрат, Котеж 2,
може с гаражом. 062/213487. (193734)
ПОТРЕБАН намештен двособан стан, центар, Тесла,
Содара.
064/167-55-72.
(193738)
ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, двособан стан с климом.
062/823-30-31. (193742)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
066/342-243. (193751)
КОТЕЖ 2, издајем ненамештен двособан стан, II
спрат, 68 м2. Тел. 317-784,
061/186-80-11, 066/317784, цена 110 евра. (193757)
ГАРСОЊЕРУ већу, комплетно, новије намештену,
издајем близу центра.
065/870-27-00. (193762)
НАМЕШТЕН
двособан
стан, издајем, кабловска,
интернет, близу центра.
061/689-86-22.
ИЗДАЈЕМ
једнособан
ненамештен стан, Котеж 2.
064/672-11-74. (193768)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у центру с гаражом.
064/850-70-69. (193781)
ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу 29, с окућницом.
Тел.063/150-80-99, 26243-71. (193816)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новој кући. 064/130-36-02.
(193795)
ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсоњера, ТА, кабловска,
обезбеђен паркинг, шири
центар, повољно. 063/80934-18. (193825)
ПОЛУНАМЕШТЕН дворишни стан за изнајмљивање,
шири центар. 060/024-0459. (193820)

Четвртак, 9. април 2015.

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10 (код Социјалног).
063/278-151. (193468)

ЛОКАЛ 30 м2, 40 м2, Г.
Димитрова 17-б. 062/342486,
064/668-89-15.
(193750)

ИЗДАЈЕМ кућу на дуже,
брачном пару или цимеркама.
064/986-21-74.
(193822)

ИЗДАЈЕМ локал, идеалан
за продавнице или канцеларију, Његошева улица.
064/994-13-16. (193486)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
Улица Б. Јовановића, близу Зелене пијаце. 013/333811. (193796)

ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен стан, преко пута
„Авива”, две собе, телефон, централно грејање,
леп.
013/251-06-02,
062/842-16-00. (193832)

ИЗДАЈЕМ сређен локал
(HACCP), 38 м2 + магацин,
у центру. 063/305-891.
(193507)

ИЗДАЈЕМ у Његошевој
простор с мокрим чвором,
28 м2. 064/427-54-49.
(193807)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, 37 м2, Улица Моше
Пијаде. Тел. 064/247-7664. (193844)

ПОВОЉНО
продајем
киоск на аутобуској станици, рено лагуну караван.
061/156-26-00. (193589)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (193595)

ПОТРЕБНА радница caffe
„Диаволо” Старчево, пут
плаћен,
доћи
лично.
060/766-63-17. (СМС)

ПРОДАЈЕМ/издајем локале у центру Стрелишта од
39 и 81 м2. Тел. 064/26771-74. (193895)
ИЗДАЈЕМ локал површине
33 м2, Улица Лава Толстоја
12. 063/218-722, 063/84339-68. (193639)
ПОВОЉНО издајем локал
у центру, 23 м2. 064/26772-17. (193613)
ИЗДАЈЕМ халу, магацин,
140 м2, Баваништански
пут. 063/301-653. (193622)
ИЗДАЈЕМ једноипсобан
намештен стан у центру.
Тел.066/280-945. (193837)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ се локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша
продавница намештаја.
063/278-250. (193637)
ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25
м2, у дворишту, и канцеларијски простор 25 м2, Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250. (193622)

ИЗДАЈЕМ локал, аутобуска, телефон, клима, тенда, рефлектор, роло врата.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕ се више канцеларијских простора у АМЦ
„Звезда”, С. Шупљикца 88.
063/278-250. (193622)

ПРОДАЈЕМ локал у центру Панчева, 25 м2. Тел.
063/263-025. (191825)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
згради преко пута „Плинаре”, Милоша Обреновића
31. 063/278-250. (193622)

ИЗДАЈЕМ локал, Лава Толстоја, 23 м2, близина пијаце, грејање, телефон. 333058. (193041)
ИЗДАЈЕМ магацин, радионицу 200 м2, на Миси.
064/482-65-53. (193107)
ЛОКАЛ 45 м2, Цара Душана 36-б, издајем или продајем. 063/255-186.
ИЗДАЈЕМ локал, Његошева 2,
центар, шеталиште, два излога. 063/745-64-26. (193503)
2

ЦЕНТАР, 14 м , 3 ара, на
бувљаку, 35 м2. 063/240817. (193401)
ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор 70 м2, издајем.
064/158-01-53,
060/367-27-50. (193427)

ПРЕВОЗ комбијем с термокингом, режим до нула
степени, два возила. Србија и иностранство. Тел.
069/161-74-86. (СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ЧУВАЛА бих старије особе, може и непокретне.
060/421-05-91, 066/341365. (СМС)
РАДИМ све физичке
послове: избацивање шута,
чишћење тавана, подрума,
копање... 061/623-52-63.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, празан, централно грејање, сређен, усељив
одмах.
013/251-06-02,
062/842-16-00. (193832)
НАМЕШТЕН стан код
Хотела, плус новоградња,
ТА,
клима,
издајем.
064/122-48-07. (193842)
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ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра
Бојовића
19.
063/314-803. (193688)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем/мењам. 064/11638-83. (193730)
ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, или
мењам за ауто пик-ап,
трактор.
063/224-362.
(193739)

ПОНУДА

ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало
Лесковац” потребне раднице на роштиљу и у кухињи.
063/897-55-04. (193426)
ПОТРЕБНЕ две озбиљне,
вредне ,чисте жене за
помоћ у цвећари на Новом
гробљу. Доћи лично радним даном, између 10 и 12
сати. (193428)
ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари. 064/40351-32 (193615)
ПОТРЕБАН конобар с
искуством у ресторану
„Family garden”. Тел.
064/641-91-83. (193575)
ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-5526. (193576)
ПОТРЕБНЕ раднице на индустријским шиваћим машинама. 063/897-23-37. (193731)

КОШЕЊЕ траве, орезивање ограда, постављање
травног бусена, одржавање
зелених
површина.
064/943-51-38. (СМС)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор с искуством.
062/801-97-58.
(192528)
ЧАСОВИ српског, повољно. 063/611-837. (192903)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (191981)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
венецијанери,
комарници,
уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (193029)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76.
КОШЕЊЕ, крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање
баште.
064/196-17-32. (193527)

МОЛЕРСКО-фарбарске
послове радим квалитетно,
педантно, мајстор тражи
посао.
013/233-38-64,
063/738-58-02. (193482)
СПРЕМАМ зграде, канцеларије,
ординације.
063/430-409. (193530)
КРЕИРАЊЕ динамичких
веб сајтова. Александар,
061/268-34-43. (193535)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-0404. (193545)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу „Спортисимо”, Котеж
2. 064/138-40-58. (193791)
ПОТРЕБНА радница за поспремање соба, услов до 35 година.
060/312-90-00. (193802)
ПОТРЕБАН професионалан возач са Ц категоријом. 064/025-82-88.

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пијаце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (193739)

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛ 50 м2, Синђелићева 82-а, близу „бувљака”.
062/342-486. (193750)

МЕЊАМ пелене на сате.
Неговатељица. 060/42105-91. (СМС)

КОМБИЈЕМ
превозим
робу, ствари, селидбе и све
остало,
најповољније.
065/361-13-13. (193387)
УСЛУЖНО шивење одеће,
серијско и комадно, на
индустријским машинама.
063/718-10-31. (19391)
РОЛЕТНЕ,
комарнике,
АЛУ и ПВЦ столарију
уграђујем,
поправљам.
063/820-70-39. (193395)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (193396)
КОМБИ превоз робе,
селидбе.
Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58.
МАТЕМАТИКА за све
(часови), искусна дипломирана професорка математике. 343-370. (193402)
ПАРКЕТ
и
ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (193405)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање
ТВ и сателитских антена.
063/185-91-07. (193420)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, терасе,
ограде,
надстршенице,
заштитне решетке, разне
поправке. 062/816-33-84.
(193554)
КОШЕЊЕ траве, травњака,
крчење корова, подсецање
дрвећа, дворишта, викендице, воћњаци. 063/84461-13. (193582)
ПОПРАВКЕ, све врсте ситних поправки, столарија,
браварија,
санитарија.
Слободан. 063/865-80-74.
(193592)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, лепљење тапета,
фарбање столарија, тражим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (193594)
МЕДИЦИНСКЕ
услуге,
давање терапије и нега
болесника. 063/113-85-01.
(193610)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (193609)

СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар робе, селидбе,
цепање дрва, копање,
кошење, чишћење тавана,
шупа, подрума, слично.
Дејан,
013/341-571,
065/440-97-00. (193687)

ЖЕНА с искуством чувала
би децу или стару особу.
064/983-90-43. (193774)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером, до 2 кубика. 065/33423-38. (192679)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија.062/382-394. (193789)

КУПУЈЕМ двособан, двоипособан стан, ниже спратности, Котеж, Тесла, у
пристојном
стању.
069/251-19-55. (193772)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (193687)
АДАПТАЦИЈА, реновирање свих врста објеката,
изградња нових објеката
свих намена, поправка
кровова од цурења и прокишњавања,
поправка
инсталације воде и канализације, 25 година искуства.
063/875-72-86.
(192672)
СЕРВИС и монтирање клима, поправка бојлера, шпорета, ТА пећи.061/637-0750. (193714)

ТЕПИСИ, дубинско прање
и
усисавање
тепиха.
065/438-75-39, 013/412158. (193801)

ПОПРАВКА кровова, зидање, малтерисање фасаде и
кречење. Тел. 064/866-2576. (193689)

КЕРАМИКА, водовод, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780. (193794)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством тражи посао. 064/120-77-64.
(193721)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења, канализације,
адаптације купатила, сервис славина, вентила,
водокотлића,
бојлера,
монтирање туш-кабина,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (193835)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута, кипером до 2
кубика, тражим посао.
063/822-97-26, 064/27156-57. (193729)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за средње
школе
и
факултете.
064/462-37-64. (193614)

УСЛУГЕ

ЧАСОВИ
математике,
физике за основну и средњу школу. 060/343-96-10.
(193629)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ЛОГОПЕД,
саветовање,
дијагностика и логопедска
терапија. 062/118-28-37.
(193464)

НЕГА болесних и инвалидних лица. Тел. 064/651-1713. (193732)

ПЕДИКИР, маникир, долазак на позив. 060/366-0063. (193623)

ОЏАЧАР на располагању.
310-145, 060/633-05-01.
(193773)

РАДИЛА бих код старе
покретне особе, жена без
обавеза,
искуство.
064/494-05-73. (193455)

СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (193649)

ВРШИМ ремонт, поправку,
фарбање, склапање, ТА пећи.
062/974-14-04. (193756)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим
и
већим
камионом.
063/218-894, 013/258-04-00.

РЕНОВИРАЊЕ
разних
кровова,
малтерисање,
зидање, демит фасаде,
кречење,
повољно.
063/865-80-49. (193467)

ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека,
унутрашњости аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (193650)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и средњошколцима.
Милица,
063/894-16-15. (193758)

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ,
електричарски, водоинсталатерски послови, повољно.
060/521-93-41.
(193446)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 013/365051,
064/176-91-85,
063/278-117. (191658)
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УСЛУГЕ

Изаберите
најбоље!!!
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, већ од 700 динара...
услуга селидбе пик-апом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, с радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима
100 дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби
1,5 тона, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења ствари.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом,
комбијима,
камионима, екипа радника, монтирање/демонтирање, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ШИВАЋЕ машине, сервис
и поправка. 066/210-012.
(193647)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68.
063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања.
063/218-894.
(191621)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз
бесплатан. 066/333-557.
(192587)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, глетовање, малтерисање, кречење, керамика,
ламинати,
кровови.
063/122-14-39. (190763)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута са утоваром.
063/246-368. (192468)
РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање,
поправка старих кровова,
разне изолације, пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (193448)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, канализације, адаптације, замене,
поправке.
331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (193458)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (186709)

РОЛЕТНЕ,
комарници,
тракасте завесе, венецијанери, поправка и уградња.
063/775-96-08, 013/353923.

У складу с чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)

СЕРВИС телевизора, осталих електроуређаја, монтирање, сет-топ боксова.
Дејан,
063/800-01-96.
(193628)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/12963-79. (193697)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (192966)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом,
нов метод, без прскања
Southpharm. 062/182-7450. (192916)

300-830

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (193476)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с утоваром.
063/771-55-44.
(193442)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура бесплатно монтирање
и заштита намештаја,
одвоз старих ствари на
депонију, екипа радника.
Попуст на ванградске туре,
0–24 сата, ми смо ту због
вас. Задовољан клијент је
наш једини циљ. 064/33485-64,
063/811-98-32,
060/696-00-02, Поповић.
(193698)

ДУБИНСКО прање намештаја професионалним
керхер машинама. Тросед
1.000,
фотеља
600.
069/322-05-33. (193485)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 365-051,
064/176-91-85, 063/278117. (193657)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини
багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (193227)
СЕРВИС телевизора, плазма, ЛЦД, долазак на кућну адресу. 061/322-30-75.
(193108)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља
веш-машине,
фрижидере, бојлере, пећи,
електроинсталације, шпорете.
013/251-28-97,
060/180-02-83. (193112)

СЕЛИДБЕ камионом, комбијем, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/23677-34, Владимир. (193655)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (193422)

ТВ
СЕРВИС
„Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(193699)
МОЛЕРСКО-фарбарски
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05. „Скочко”.
(193766)
ПРЕВОЗ мањим кипером,
повољно, песак, шљунак,
сејанац, остали грађевински материјал. 064/35469-94. (193778)

РОЈАЛ
МГ,
уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде,
роло-заштитна
врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (193569)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације купатила,
батерија, вентили, вирбле.
Пензионерима
попуст,
долазимо одмах. 348-139,
065/205-19-25, 061/26677-45,
064/493-44-63.
(193586)
СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање, мајстори
из
Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (193593)

ШЉУНАК, песак, сејанац.
Довозим. Утовар, истовар
виљушкарима,
рушење
објеката, одвоз шута,
машински ископ темеља,
јама.
064/595-98-01.
(193782)
ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
гипсани, фасадерски радови. Постављање ламината,
керамике,
проверите.
062/816-66-78. (193826)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке,
адаптација
купатила, замена санитарије, одгушења. 061/32298-51,
061/264-18-87.
(193824)
ВОДОИНСТЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија и санитарија. Прикључак главне канализације. Све за воду од 0
до 24 сата, нон-стоп. Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/23539-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (193804)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. (193810)

РАЗНО

ЖЕНА 64 године, желим
познанство с господином
старијим од мене, неалкохоличар
и
ситуиран.
063/168-55-00. (СМС)
АКО си усамљена, желиш
брак, имаш од 40 до 59
година, јави се усамљеном
младићу,
47
година.
064/437-63-59. (193479)
ПРОДАЈЕМ
замрзивач
обод, вертикални, очуван,
8.000 динара. 063/281-891.
(193532)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи,
за фирме специјали попусти, бесплатан долазак и
процена посла. 0–24 сата,
за вас радимо и недељом.

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(193519)
АКО си усамљена, желиш
брак, имаш од 40 до 59
година, јави се усамљеном
младићу,
47
година.
064/437-63-59. (193479)

ТУРИЗАМ
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, све релације по
Србији, с радницима. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (ф)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, савремено опремљен, КТВ, паркинг. Тел. 063/759-98-77.
(192994)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „Metal Logistic” д. о. о. Панчево,
Лука Дунав бр. 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекaт
складиштењe и механички третман металног и другог
неопасног отпада на локацији Панчево, Жарка Зрењанина бр. 106 (простор некадашње фабрике намештаја
„Гај”), на катастарској парцели бр. 6874 к. о. Панчево,
на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити од 9. до 19. априла 2015. године, радним даном од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
(Ф-609)

ДОО „ПАВЛЕ” ПАНЧЕВО
Стевана Шупљикца бр. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
ОБЈАВЉУЈЕ: ОГЛАС
За пријем у радни однос:
1. ДИПЛОМИРАНИ МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР
– 1 извршилац
Услови: – VII степен стручне спреме;
– обавезно знање рада у AutoCAD-u;
– радно искуство у струци.
Заинтересовани кандидати могу доставити свој CV
на мејл или поштом на адресу: ДОО „Павле” Панчево,
Стевана Шупљикца бр. 16, у року од осам дана од дана
објављивања огласа
(Ф-612)
У складу с чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта МИРОЉУБ СТАЈИЋ, Петра Драпшина 2-б, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Постројeње за управљање отпадом – складиштење и
третман отпадних ласерских тонер касета на кат. парцели 4316/1 КО Панчево, Немањина улица бр.5, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носилаца
пројекта може се извршити од 9. до 21. априла 2015. године, радним данима од 10–14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 615.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом

Четвртак, 9. април 2015.

ОГЛАСИ

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Панчеву, Ст. 15/2010 (стари број Ст. 11/2009)
од 21. децембра 2009. године, а у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” бр.84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника
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Последњи поздрав прији

Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав

АД „СЛОБОДА” у стечају, из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4

ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50 одсто
од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50 одсто од
процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде
добије сагласност одбора поверилаца.
Предмет продаје

Процењена
вредност (дин.)

БОЖИДАРКИ СТОЈИЋ

БОЖИДАРКИ
СТОЈИЋ

БОЖАНИ

од пријатеља
ДРАГАНА и ДАЦЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ГОЛУБ, МЕЛАНИЈА
и МИЛИЈАНА
МУТАВЏИЋ

(42/193908)

(82/193654

Депозит (дин.)

Имовинска целина: Комплекс хотела „Тамиш“ у Панчеву, с пратећим садржајима, инфраструктуром и опремом, изграђћен на парцели 3954/1 КО Панчево и то:
– Зграда бр.1 – Зграда угоститељства: ХОТЕЛ ТАМИШ С ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (По+Пр+7) укупне површине у основи 3,362 м2, објекат има одобрење за
употребу. – Зграда бр.3: Трафо станица, укупне површине у основи 54 м2, објекат има одобрење за употребу.
422.066.470,00 84.413.294,00
све уписано у листу непокретности 2537 КО Панчево.
– Припадајућа покретна имовина (опрема) према списку у продајној документацији.
Укупна измерена корисна површина објеката износи 7.633,80 м2 (извор: Процена вредности хотела „Тамиш”, Института за економска истраживања, фебруар
2015. године)

2. априла 2015. изненада нас је напустила
наша драга супруга, мајка и бака

Нека те анђели чувају!
Брат БОГОЉУБ, снаја БУБА и братанице МАЈА
и СУЗАНА с породицама
(40/193508)

Последњи поздрав

БОГДАНИ ДАНГУБИЋ
с тугом и поштовањем.
Породица ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО, МАРКО и МАРИЈА

Целокупна имовина је детаљно описана у продајној документацији.

(45/193517)

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од
50.000 динара. Профактура се може преузети радним данима, у периоду од 9 до 14 сати, на адреси: Панчево, Ивана Милутиновића 2, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне
документације је 5. мај 2015. године;
2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 200-2279770401001-65 код банке
„Поштанска штедионица“ или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први
позив, најкасније пет радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 5. мај 2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора
доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат,
канцеларија број 610, најкасније до 5. маја 2015. године, до 15 сати по београдском времену (GMT+1).
У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
Банкарска гаранција мора имати рок важења до 12. јула 2015.године;
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, радним данима, од 10 до 14 сати, а најкасније седам дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, III
спрат.

Последњи поздрав драгој снаји

БОЖИДАРКА СТОЈИЋ
1957–2015.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Неутешни твоји: супруг МИРКО, синови
МАРЈАН и ЗЛАТКО, снаје ЈЕЛЕНА
и ТИЈАНА и унуци АЊА,
ПЕТАР и СТЕФАН

Крајњи рок за достављање понуда је 12. мај 2015. године, до 14 сати.

БОГДАНИ
ДАНГУБИЋ

(39/193508)

Девер МИЛОРАД ДАНГУБИЋ

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама с
назнаком „Понуда” на коверти и називом стечајног дужника, а које пристигну на назначену адресу до
назначеног времена.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике).
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на
услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се 12. маја 2015. године, у 14:15 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда), на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, трећи спрат, у
присуству комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2. отвара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје,
6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од
50 одсто од процењене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.

(107/193760)

Радно време благајне:

Драга

Последњи поздрав

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

Последњи поздрав прији

БОГДАНА
Пребрзо је отишла.
Остају ми сећања на
искрено пријатељство.

БОГДАНИ
ДАНГУБИЋ
од породице МЛАДЕНОВИЋ

Прија АНЕТА

(110/193771)

(69/193606)

БОЖАНИ

После краће болести, 4. априла 2015. године, напустила
нас је наша драга супруга, мајка и бака

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од два радна дана од дана
пријема обавештења о прихватању понуде, након чега ће му бити враћена гаранција.
Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.
Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана
закључивања купопродајног уговора у законом прописаној форми.
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од
три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
– не потпише купопродајни уговор у форми одређеној законом, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.

од породице ЛЕМАЈИЋ
(43/193108)

Последњи поздрав комшиници и другарици

БОГДАНА ДАНГУБИЋ
1941–2015.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник
РС” бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за
заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је
износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или
препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за
стицање права за учешће из овог огласа.
Oвлашћено лице: Повереник Глигорић Мирослав, контакт телефон: 013/353-832 или 063/868-30-68.
(Ф-608)

Бескрајно смо ти захвални и тужни.

БОЛЕТУ
од комшија СЛАЂЕ,
ИВИЦЕ, ДАМИРА
и ИГОРА с породицама
(41/193908)

Твој супруг СЛАВКО, син ДАНИЛО, ћерка ЈЕЛЕНА,
снаја ТИЈАНА, зет НЕБОЈША и твоји унучићи
САРА, СОФИЈА, ОГЊЕН, СИМОН и ВИДАН
(68/193604)
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Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав најдражој мами

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 7. априла 2015, у 62. години, преминула наша драга

БИЉАНИ РАДЕКА

од ћерке МАРИНЕ, зета СЛАЂАНА
и унука ВУКАШИНА

БИЉАНА РАДЕКА

(89/193685)

1953–2015.
Последњи поздрав најдражој мами

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА и син ДАНЕ
(88/193685)

БИЉАНИ РАДЕКА

Поштованој братичини

Последњи поздрав драгој прији

од сина ДАНЕТА, снајке ДАНИЈЕЛЕ и унука ЈОВАНА
(90/193685)

Поштованој сестри

Поштованој сестри

БИЉАНИ
РАДЕКА
1953–2015.
последњи поздрав од
тетака ЈЕЛЕ, МИЛЕВЕ,
ОЛГЕ, СОКЕ и КАТЕ

БИЉАНИ РАДЕКА

БИЉАНИ
РАДЕКА

(103/193753)

1953–2015.

Ниси нестала, само си заспала. С поносом ће те чувати у свом
срцу твоји пријатељи НИКОЛА, СЛОБОДАНКА и САЊА КОПАЊА

БИЉАНИ РАДЕКА

Мојој доброј

последњи поздрав
од сестре РАДЕ
с породицом

1953–2015.

(106/193754)

(104/193752)

Преминула је наша најдража сестра и тетка

последњи поздрав вољеној сестри
од БАТЕ, СЕКЕ и МАЈЕ

Поштованој сестричини

(101/193752)

жени огромног срца и
предивне душе, мом саборцу у послу, искреном пријатељу, последњи поздрав и велико
хвала за све.

БИЉАНА РАДЕКА
Увек ћемо те волети и вечно се сећати.
Твоја АНГЕЛИНА, ВАСА, ЈЕЛЕНА, МАРЕ и мала МАРИНА
(97/193710)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав нашој колегиници

БИЉАНИ
РАДЕКА
1953–2015.
последњи поздрав
од ујака СВЕТОЗАРА
с породицом

РУЖИЦА ИГЊА
с породицом
(116/193793)

(102/193752)

БИЉАНИ РАДЕКА
Сећаћемо се лепих дана проведених с тобом и
никада те нећемо заборавити.

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

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
Бескрајно тужни твоји сарадници из „Азотаре”
(115/193792)

013/301-150

Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У четвртак, 2. априла 2015. године, после дуге и исцрпљујуће болести,
вечно је заспала наша
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2. априла 2015, после тешке и кратке болести, у 62. години, преминуо је наш драги супруг и отац

БОШКО МАДИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЉИЉАНА ТАТОМИРОВИЋ

Супруга БОГИЦА и ћерке АЛЕКСАНДРА и ЈАСНА с породицама
(18/193445)

рођ. Ракин, 1951. године

Сахранили смо је у суботу, 4. априла 2015, на Старом православном
гробљу, у Панчеву, поред њених родитеља.

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгом куму и пријатељу

Последњи поздрав

Увек ће се сећати ње и њеног ведрог духа њен муж ДРАГОЉУБ
и ћерка ТАЊА, њене МАРИЈА и МИЛИЦА, као и сестре, браћа и сви
они који су је знали и волели.

БОШКУ
Породица РАДМИЛО

БОШКУ

БОШКУ

МАДИЋУ

МАДИЋУ

(33/193483)

,ПАНЧЕВАЦ

Мирно спавај, наша Лили
(70/193608)

Заспала је вечно моја сестра

Последњи поздрав

од пријатеља СИМЕ
и НАДЕ СТОЈАНОВ

од породице ЉУЈИЋ

(57/193542)

(96/193706)

телефон:
013/301-150

2. априла 2015. преминуо је наш драги

ЉИЉАНА ТАТОМИРОВИЋ
рођ. Ракин
Њена сестра РАДОЈКА с породицом

РАДОВАН КРЧАДИНАЦ

(86/193677)

РАДОВАНУ КРЧАДИНЦУ

1932–2015.
Сећаћемо се његовог смеха, препричаваћемо његове шале, памтићемо његов оптимизам.
Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, ћерка ДРАГАНА, син ПЕРА,
снаја ДУЦА, зет ЈОЦА, унуци НЕНАД и ДЕЈАН и унука МАЈА

Последњи поздрав зету

од стрина МИЛЕСЕ, сестре ЛЕПЕ и брата
НИКИЦЕ с породицама

(6/193404)

(94/193702)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом брату

РАДИ

Последњи поздрав течи

од МИЛЕ
(79/193645)

РАДИ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 8. априла 2015, у
72. години, преминула наша драга

БИЉАНИ РАДЕКА

од породица БУКУР и УГЉЕШИН
(78/193645)

РАДИ

од Данетових пријатеља: КРЛЕТА, ДЕЈАНА,
ЏАРЕ и ЂОЛЕТА

од сестре ВЕРЕ
и ДРАГИЦЕ

(126/193829)

(75/193631)

С тугом се опраштамо од драге

Последњи поздрав вољеној

ДЕСАНКА ПЕТРОВИЋ
ТЕОДОРА
Сахрана ће бити обављена 9. априла 2015,
у 15 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву.

БИЉЕ РАДЕКА
Породица ОЦОКОЉИЋ
(124/193818)

Ожалошћени: супруг РАДИША, ћерке
МИРА и ОЛА, унуци АЛЕКСАНДАР
и КАТАРИНА и зет МИЛАДИН
(122/193800)

БОГДАНИ

БАЧАЊИ
Хвала за све осмехе нама подарене.

БОГДАНА
Било је дивно дружити
се с тобом.
Породица МИЛОШЕВ

од породице
БОЈАТ-ЈАКШИЋ

Кумови ВУКОВИЋИ

(95/193705)

(127/193830)

(87/193682)
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Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Најдражи тата, хвала ти на свему.
Бићеш још поноснији на мене.
Никада те нећу заборавити.
Татин пион

ЈОВАН БОРКОВИЋ
БОРКО
1950–2015.

Поносни син ДУШАН БОРКОВИЋ
(53/

Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прерано и неочекивано си нас напустио. Био си нам све и без тебе ништа неће бити исто.
Живећеш вечно у нашим срцима

ЈОВАН БОРКОВИЋ
БОРКО
1950–2015.

Супруга СЛАВИЦА, синови ДУШАН и СТРАХИЊА,
снаје АНДРИЈАНА и ВЕРИЦА и унука НИКА
(52/

28

Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем вољеном брату, шураку и уји

Драги Борко, посебни људи живе у нашим срцима и када више нису с нама

ЈОВАН БОРКОВИЋ

Последњи поздрав

ЈОВАНУ
БОРКОВИЋУ

1950–2015.

Деда БОРА, баба АНИЦА, ВОЈА и ВИКА

ЈОВАНУ БАТИ БОРКОВИЋУ
Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

Његова неутешна сестра ЈЕЛИЦА, зет ДОРУ, сестрић
ВИКТОР и сестричина АЛЕКСАНДРА с породицама
(54/

Последњи поздрав

Последњи поздрав

од породице ПЕТАКОВИЋ

(113/193726)

СТАНИСЛАВ

СТАНИСЛАВУ

СТАНИСЛАВУ

СТЕФАНОВИЋ

СТЕФАНОВИЋУ

СТЕФАНОВИЋУ

1933–2015.
Никада те нећемо заборавити.
МИЛОШ, СЛОБОДАНКА
и МИША

1933–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
СВЕТЛАНА и унук
МАРКО

(37/192505)

(36/193508)

С тугом се опраштамо од зета, тече и паше

ЈОВАНА БОРКОВИЋА

ЈОВАНУ
БОРКО

Породице АЛЕКСИЋ и ФИЛИПОВ

БАТИ

Хвала ти за незаборавно дружење.

Поштованом

(30/ф-607)

(44/193509)

БОРКОВИЋУ

Твој ПЕКИ
с породицом

од ЉУБЕ, ЖЕЉЕ,
НЕНАДА и ДАНИЈЕЛЕ
КНЕЖЕВИЋ
с породицом

(55/193536)

(29/193475)

После кратке болести преминуо је наш
отац, деда и прадеда

Последњи поздрав

ПЕРА БУДАИ
Почивај у миру.
МИРА, СТЕВА и
НИКИЦА с породицом
(74/193620)

ЈОВАН БОРКОВИЋ
БОРКО
Породица БОШКОВИЋ
(114/193790)

последњи поздрав.
ЕВА ЈАНКОВИЋ
с децом
(109/193769)

РАДОЈКО СРЕДОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

1929–2015.
Сахрана је обављена 7. априла 2015, на
Православном гробљу, у Старчеву.

СТАНИСЛАВУ СТЕФАНОВИЋУ
1933–2015.
Хвала на неизмерној подршци и љубави.
Супруга МАРИЈА
(35/193505)

Дека Перо, хвала за лепо детињство, тренутке
и успомене
БРАНИСЛАВА
и МИЛАН
с праунуцима ПЕТРОМ,
АЛЕКСАНДРОМ
и ДУШАНОМ

С тугом се опраштамо од драгог комшије

Ожалошћени: син МИОДРАГ, снаја
ЗЛАТА и унуке КАТАРИНА и ЈОВАНА
с породицама
(60/193553)

Последњи поздрав драгом комшији

ПЕТАР

ПЕТАР БУДАИ

БУДАИ
Пружио си нам љубав
оца, деде и прадеде.
Ћерка ЉИЉАНА, унук
ЛАЗАР
и праунук МАТЕЈА

16. VII 1934 – 1. IV 2015.
У 81. години напустио
нас је вољени и узоран
супруг, отац, деда и
предада
Супруга ДУШАНКА
са ћерком, унуцима
и праунуцима

(47/193519)

(46/193519)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој

(48/193519)

СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА

СЕЋАЊЕ

ПЕРИ БУДАИУ

Породица Оцокољић

од станара зграде у Савској 12

(128/193890)

(1/193388)

БОЖИДАР

2. априла 2015. напустила нас је наша мајка, ташта, бака и прабака

ИЛИЋ
15. IV 2007 – 15. IV 2015.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: неутешна мајка
АНИЦА и сестра
БОЈАНА с породицом

ПЕТАР ВАСИЛЧИН
1949–2015.

(111/193784)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Последњи поздрав од супруге МАГДОЛНЕ,
ћерке ЕМИ и зета ИГОРА, пасторке МАРИЈЕ
и МАГДЕ, зетова ТОМЕ и САШЕ и унучади
(76/193632)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

СЛАВКИ

СЛАВКИ

НЕСТОРОВИЋ

НЕСТОРОВИЋ

од сестре МИЛКЕ
и сестрића ЈОЦЕ
с породицом

ЗОРИЦА, ИГОР,
МАРИЈАНА,
ИВА и АНА

(62/193558)

(11/193434)

4. априла преминула је наша драга

ЈОВАНКА БОШКОВ
1928–2015.
Чувају те од заборава ћерка СТОЈАНКА,
зет ВЛАДИМИР, унук АЛЕКСАНДАР
с ИВАНОМ, унука АЛЕКСАНДРА с МАКИЈЕМ
и твоји праунуци УРОШ, АНДРЕЈА,
ОГЊЕН и ЛЕНА
(100/193736)

СЛАВКА НЕСТОРОВИЋ
Последњи поздрав од брата БАГЕТА, снаје СЛАВИЦЕ
и братанаца ДАНИЕЛА и НЕНАДА
(12/193445)

Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав супругу
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10. априла 2015. навршавају се три године од смрти

БЛАГОЈЕ
БЛАГОЈЕ

МИНОВСКИ

БЛАГОЈУ МИНОВСКОМ

МИНОВСКИ

22. VI 1952 – 7. IV 2015.

Изненада нас је напустио у 63. години.
Вечно ожалошћена супруга СНЕЖАНА
(117/193797)

Последњи поздрав брату Благоју од сестре
РУЖИЦЕ, СТОЈЧЕТА,
ЖЕЉКА и СЛАЂЕ
с породицом

Последњи поздрав
драгом Бибету
од ДЕКЕ и ПЕКЕ
с мамом и татом

(118/193749)

(120/193797)

МИРОСЛАВА АТАНАЦКОВИЋА
Истина је тешка, празнина велика, речи мало да се искаже бол у
нашим срцима.

У среду, 15. априла, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо
помен–четрдесет дана нашој драгој нани

Син МИЉАН с породицом
(92/193700)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ

ЈОРДАН
КАРАНФИЛОВСКИ

БЛАГОЈЕ
МИНОВСКИ
Последњи поздрав
стрицу и деверу од АЦЕ
и ДАЛИБОРА
и ДОБРИНКЕ

МИЛИЦИ АНУШИЋ
1922–2015.
син СЛАВКО, снаја ДРАГИЦА, унуци МИЛИЦА, ДУШКО и ДЕЈАН,
зет ИГОР, снаја МАРИЈА, САНДРА, праунучад ТАМАРА, ЈОВАНА,
ЈЕЛЕНА, КАТАРИНА, НИКОЛА и АЛЕКСА као и породица ЦРЕВАР
(9/193416)

(119/193797)

14. IV 2010 – 14. IV 2015.

У суботу, 11. априла 2015, у 11 сати, обележићемо четрдесет дана
од смрти нашег драгог

Мајка СЛАВИЦА, тата ЗЛАТКО и брат БОЈАН

9. IV 2007 – 9. IV 2015.
Време пролази, сећања
и туга остају.
Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(56/193539)

(81/193651)

Пет година без наше Даце. Бол не јењава, а празнина у души све већа.

Помени Господе родитеље моје у царство своме

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ
МИНОВСКИ

КОВАЧИЋ

Последњи поздрав
брату Благоју
од сестре ИЛИНКЕ ,
ДАРКА и ВАЊЕ
с породицом

БОРИСА ТРАЈКОСКОГ
Породица ТРАЈКОСКИ

ЗОРА

(99/193717)

ЈАКОВЉЕВИЋ

(121/193797)

ПЕТАР

ВЕРА

Последњи поздрав

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

РАДИШИ
ГРУЈИЋУ

Ћерка ЉИЉА

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

Драга мајка

(77/193645)

(72/193616)

13. априла навршавају
се четири године туге за
тобом

Сећање на родитеље

ГАЈИЋ

Комшија ФЕРЕНЦ

рођ. Мунић
12. IV 2012 – 12. IV 2015.
Никад те неће
заборавити твоји
ујаци и тетке

Навршава се година откако ниси с нама

(91/193696)

21. марта је преминула
наша снаја

ЖИВАН
КОВАЧЕВИЋ
ГОРДАНА

ЖИВОЈКА

ВЛАСТИМИР

СТАНОЈЕВИЋ

1929– 4. II 2010.

1929 – 12. IV 1993.

Син ЈОВАН

Заувек у нашим срцима.
Супруга РУЖИЦА,
ВАСА и СМИЉА
с породицама

(125/193823)

(65/193566)

књиговођа
2012–2015.

МИЛИЦА
МИШИЋ

(80/193646)

ЉИЉАНА
ДЕЈАНОВСКИ

БАЛАЖ
ЕРЕШ
1943–2014.

Ожалошћени: мајка
СРБИНКА и брат
ЖЕЉКО са синовима
и супругом

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(8/193418)

(105/193753)

Љубав и сећање су вечни.
Најдража наша

Изузетна жена, пожртвована и несебична,
крхке грађе, а ментално
и емоционално натпросечна.
Хвала јој за сву пажњу и
љубав коју нам је пружала.
За њом тугују РУЖИЦА
и ЕМИЛИЈА

1996–2015.

Четворогодишњи помен

Најдражи

Твоја ћерка ЛИДИЈА
с породицом
(112/193785)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

МИЛИЦА СУБОТИН

2010–2015.
Прошло је пет дугих година без тебе.
Недостајеш нам све више.
Твоји: МИЛЕТА, АЦА и САНДРА
(108/193762)

СИНИША
СРДАНОВ
Ћерка МИЛИЦА
с породицом
(66/193566)

СИНИША СРДАНОВ
2011–2015.
Заувек у нашим срцима.
Ћерка АЛЕКСАНДРА и супруга ИРЕНА
(123/193813)
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Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАКСИМОВИЋ

18. априла навршава се пет година откако
није с нама наша драга

ДОБРИВОЈЕ ВОЈИНОВИЋ

КАТИЦА

СТЕВАН

1927–2013.

1924–1998.

С љубављу чувамо успомену на вас.
ГОГИЦА с породицом

академски сликар

(49/193522)

9. IV 2011 – 9. IV 2015.
СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(61/193556)

ИДА ВУЛАНОВИЋ
1944–2010.

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДА ПЕТРОВИЋ

Вољени никад не умиру већ само физички
одлазе, а заувек остају да живе у нашим
срцима, сећањима и мислима.
С тугом и поштовањем њени најмилији
(50/193525)

11. априла 2015, у 12 сати, на Православном гробљу, у Банатском Брестовцу, даваћемо четрдесетодневни помен

2012–2015.
Навршиле су се три године од твог одласка, али
и даље живиш у нашим срцима.

РАДОСЛАВА ДАНИЧИЋ
1944–2014.
Драги, рођени, пријатељи и познаници позивамо вас да у суботу,
11. априла 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, у Панчеву, заједно
одамо годишњи помен нашој Ради, да се присетимо њене борбе,
ведрине и осмеха.
Ћерка СНЕЖАНА и син ДЕНИС с породицама

Твоји најмилији
(67/193580)

У суботу, 11. априла 2015, навршава се четрдесет дана откако није с нама наш вољени супруг и
отац

(84/и)

11. априла 2015. даваћемо шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

МИЛАН АНЂЕКОВИЋ МИДО
Никада те не можемо прежалити и заборавити.
Живећеш у нама заувек.
Супруга ЉИЉА и ћерке ЗОРИЦА
и ЈЕЛЕНА с породицама
(32/193464)

СРБИСЛАВ ЖИВКОВИЋ
Чуваћемо те у срцу и мислима заувек.

НЕДЕЉКА ЗЕЧЕВИЋ

(83/193661)

СЕРАФИМОВСКИ
Недостајеш нам.

9. априла 2015. навршавају се две године од смрти наше драге супруге, мајке и баке

Твоји најмилији: супруга СМИЉА и ћерка
БИЉАНА и син САША с породицама

ЂОРЕ
11. IV 2003 – 11. IV 2015.

Сећамо се с љубављу наших родитеља

Ожалошћени: син ГОРАН, ћерка ОЛИВЕРА,
зет ГОРАН, унучад ФИЛИП, БРАНИСЛАВ,
ЈЕЛЕНА и ЂОРЂЕ, родбина и пријатељи

Сестре МИЛИЦА
и ЉУБИЦА
с породицом

(34/1923496)

(63/193562)

РАПАИЋ

16. априла даваћемо двогодишњи помен

ФРАНЧИШКЕ ЈЕВТИЋ
рођ. Сукић

ЗДРАВКО

ВЕРА

1924–2010.

1929–2010.

ГОРДАНА АЛЕКСОВСКА

Чувамо те од заборава!
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(25/193464)

(93/193701)

ЂОРЕ

Син и ћерка с породицама

СЕРАФИМОВСКИ

(5/193400)

2003–2015.
11. априла 2015. навршава се годину дана откако
нас је напустио наш драги

СЕЋАЊЕ

Супруга МИЛИЦА
с децом

Прошло је седам година
од смрти моје драге сестре

13. априла навршавају
се четири године откад
је преминуо

(98/193715

БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ
2007–2015.
Године пролазе, али туга не. С поносом те спомињемо и никада те нећемо заборавити ни прежалити.
С љубављу и поштовањем твоји супруга
МАРИОРА и синови СРЂАН
и САША с породицама
(38/193506)

САВА
ЂОРЂЕВИЋ
16. II 1961 – 10. IV 1990.

Твоји родитељи

Најмилији: супруга
СПОМЕНКА, син
ДРАГАН и ћерке
ДРАГАНА и ВЕСНА
с породицама

(85/

(73/193617)

Двадесет пет година
прође, утехе нема.

ДУШИЦЕ

САВА
ЉУБИСАВЉЕВ

СТЕВАНОВИЋ
ДАРИНКА
БОГДАНОВ
Заувек у сећању.
Супруг НИКОЛА
с децом и унуцима
(23/193456)

ВАСА
ФЛОРА

рођ. Ивановић
Сећамо је се с љубављу.
Сестра БИЉАНА
с породицом

Много нам недостајеш.
Супруга ВЕРИЦА
с децом и унуцима

(31/193477)

(17/193442)

Четвртак, 9. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 11. априла, у 11.30, на Новом
гробљу, даваћемо помен нашим драгим
родитељима

МИЛУНОВИЋ

НИКОЛА БОДРОЖИЋ

У суботу, 11. априла, дајемо четрдесетодневни
помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

9. IV 2007 – 9. IV 2015.

РАТИНКА
Осам година је прошло, а бол и туга не пролазе. Много нам недостајеш.
Твоја породица
(19/193447)

РАДОСАВ

шест месеци

2000–2015.

Чувамо вас од заборава.
Син МИОДРАГ и ћерка МАРИЈАНА
с породицама
(27/193468)

ЉУБИЦИ ПОПОВИЋ
Време не брише сећања. Почивај у миру.

11. априла, у 10.30, на старчевчаком гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Супруг МИЛИЈА, ћерка НЕВЕНА с породицом
и син РАДЕ с породицом
(7/193410)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Двадесет година

МИЛЕНА ГОЛИЋ
8. IV 2005 – 8. IV 2015.

ИЛИЈИ ЛЕВЕНТИЈЕВИЋУ
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом и захвалношћу
помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.

Прошло је десет година празнине, туге и успомена.

Твоји најмилији
(58/193550)

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(22/193454)

СЛАВОЉУБ

АНКА

МИЛАДИНОВИЋ

МИХИЋ
Прошло је осам година
од смрти мог брата

13. априла навршавају се две године

УРОШ СПАСИЋ
2013–2015.
Време није ублажило тугу која траје и трајаће
вечно. Лепо је било волети те, тешко изгубити, а
најтеже без тебе живети.
С љубављу и великом тугом, уз најлепша сећања
чуваћемо успомену на тебе.
Недостајеш нам.
Супруга БЛАГИЦА, ћерка САЊА, зет ДРАГАН,
унука ЈОВАНА и унук ВАЊА
(21/193453)

11. априла навршава се четрдесет дана откако
нас је напустио наш

БОЖИДАРА
ИЛИЋА
из Омољице
1968–2007.
Увек ће га волети и
чувати успомену на њега
брат НИКОЛА ЛОЛЕ
(26/193465)

16. априла навршава се
тужна година откако
није с нама наша драга

Шест месеци откако је отишла у незаборав своје
мајке Милице

СТАНА ЈОВАНОВИЋ
2014–2015.
дипл. економиста у пензији
Помен ћемо одржати 14. априла 2015, у 12 сати,
на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Успомену чувају: сестра АНЂЕЛИЈА, зет
ПАВЛЕ, сестрићи ВЛАДИМИР и НИКОЛА
ИНИЋ с породицама,
остала родбина и пријатељи

рођ. Видановић

из Ковачице
9. IV 1995 – 9. IV 2015.

Остала је само туга и сећање.
Никада те нећемо заборавити ни прежалити.

Волели смо га и поштовали као супруга, оца,
таста и деду, а и данас је
тако.

Твој ЈОЛЕ, ЈАЦА, ВЕЦА
и МИЋА

С љубављу његови
најмилији

(16/

(51/193528)

СЕЋАЊЕ

(64/193564)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Прим. др
ВОЈИСЛАВ

ЈОВАНКА

ДУШАН

ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД

ЂОРЂЕВ

ПЕТРОВ

(28/193474)

(20/193451)

2012–2015.

13. IV 2000 – 13. IV 2015.

из Црепаје
Никада те неће заборвити твоја породица

Нећемо те никад заборавити.
Син БАНЕ с породицом

Туга за тобом је вечна док
живе они који те воле.
Твоји најмилији

(24/193400)

(10/193424)

(4/193398)

11. IV 2000 – 11. IV 2015.

1950–2015.
Шта учинити да будемо срећни кад си нам оставио најтежи задатак – а то је живети без тебе.
Вољени твоји: супруга РОСА, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ЈЕЛИЦА с породицама, сестре ЗВЕЗДАНА
и РУЖА и остала родбина
(59/193551)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

КОВАЧЕВИЋ
1996–2015.
Године пролазе, дивна
сећања и успомене чувамо у срцу.
Супруга РУЖИЦА, син
ВАСА и ћерка СМИЉА
с породицама

ЂОРЂЕВИЋ

НИКОЛА МАРТИНОВИЋ

ЖИВАН

ЉУБИНКА
ПЕШИЋ

11. априла навршавају се
три године откако си нас
напустио

Сећање на мужа и оца

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТЕФАНОВИЋ

СТЕВАН
СЛОБОДАН
ЗАРИЋ
СНЕЖАНА
СТЕФАНОВИЋ

СЛАВКО
ПЕТРОВИЋ

ЉИЉА
ДЕЛИЋ

1956–2001.
СПАСЕНА

1935–1993.
СПАСЕНА

1960–2014.
СПАСЕНА

(13/193436)

(14/193436)

(15/193436)

СНЕЖАНА
2001–2015.

РАДОВАН
2013–2015.
ЖЕЉКО, ВИДА и ГОРДАНА
(71/193611)

ЛАЦКОВ
ЛУНГУР

1946–2012.
Твоја супруга
АНЂЕЛКА и ћерке
ТАТЈАНА и БОЈАНА
с породицама

1939–2013.
Супруга ЉУБИЦА, син
ДРАГАН и ћерка
ЈАСМИНА с породицом

(3/193394)

(2/1933909
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ДРУШТВО

ПОСТУПАК ПРОТИВ НАДЛЕЖНИХ
У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

Покренута истрага
против осумњичених
Панчевачко Више јавно
тужилаштво покренуло је
истрагу против директорке Апотеке Панчево Бранке Милојевић и њеног помоћника Давида Стокића
због сумње да су извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја
у саизвршилаштву. Како
смо сазнали од Гордане
Чолић, више јавне тужи-

тељке, истрага је покренута и против Љубише Стокића и Милорада Арсића,
због сумње да су извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја
у помагању. Према речима наше саговорнице,
осумњиченима ће бити
уручене наредбе о покретању истраге и позиви за
саслушање.
И. П.

КОНКУРС ЗА БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ

Пријаве до 15. априла
Чланови Удружења инвалида рада и особа са инвалидитетом града Панчева обавештавају пензионере да је
ПИО фонд расписао конкурс за бесплатно бањско
лечење за особе чија су примања мања од 23.159 динара. Слободан Стефановић,
председник овог удружења,
позива пензионере да се
пријаве за десетодневни боравак у некој од војвођан-

ских бања и донесу документацију (фотокопију личне карте, последњи чек од
пензије и медицинску документацију) у њихове просторије у Улици војводе Радомира Путника 19, од 9 до
13 сати, до среде, 15. априла. Све додатне информације грађани могу добити
на телефоне: 013/351-677 и
063/81-09-869.
И. П.

ЛОКАЛПАТРИОТИ ПАНЧЕВА СВЕ АКТИВНИЈИ

За бољи живот у граду

Четвртак, 9. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СНИМАЊЕ ФИЛМА У СВИЛАРИ И ВАЈФЕРТОВОЈ ПИВАРИ

МОНТИ МАРКАМ У „ПРОЦЕПУ”
Научнофантастични
хорор у режији
Дејана Зечевића
Славни амерички
глумац тумачи
професора
астрофизике
Пре десетак дана у нашем
граду је почело снимање научнофантастичног
хорора
„Процеп” у режији Дејана Зечевића, чији је један од продуцената панчевачка кућа
„Talking Wolf Productions”
Милана Тодоровића, аутора
филмова „Зона мртвих” и
„Мамула”. Највећи део „Процепа” биће снимљен у нашем
граду, у Свилари и Вајфертовој пивари. Главне улоге у њему тумаче: Кен Фори, Катарина Час, Монти Маркам и
Драган Мићановић, а у осталим ролама су Соња Вукићевић, Мирољуб Лешо и Денис
Мурић (дечак који тумачи
главну ролу у филму „Ничије
дете”).
Екипу филма затекли смо у
уторак, 7. априла, увече у Вајфертовој пивари. Само снимање у подруму тог здања почело је око 21 сат и трајало је
до раних јутарњих часова.
Монтију Маркаму, америчкој
телевизијској и филмској звезди, био је то последњи дан
снимања у нашем граду. Он је
у својој каријери дугој око пет

Подрумска језа: место „цепања”
деценија играо у безброј филмова и телевизијских серија, а
најширој публици је познат
по улози капетана у „Чуварима плаже”.
– У филму „Процеп” тумачим професора астрофизике
Дајсарта. То је изузетно занимљив лик, који је био астронаут на једној од последњих
мисија послатих на Месец.
Од њих тројице, колико их је
било на мисији, један је нестао на неразјашњен и необи-

КУЋА СТРАВЕ

Удружење које постоји скоро
годину дана невладино је и
непрофитно, а основано је с
циљем да се побољша квалитет живота у Панчеву. Чланови ове организације имају
жељу да се створе бољи услови за економски напредак нашег града, те на бољи начин
промовишу културне и историјске вредности. Конкретнији списак активности и циљева удружења предвиђен је
статутом који је усвојен на
оснивачкој скупштини.
Сви који желе да комуницирају са члановима овог

удружења, предложе нешто
и учествују у конкретним акцијама, могу то учинити преко званичне „Фејсбук” странице или путем имејл адресе: еdi2306963@gmail.com
– Од наших суграђана
очекујем
конструктиван
приступ и сарадњу у нашем
удружењу, а у своје лично
име, као и наших чланова,
Панчевцима честитам ускршње празнике – поручио је
Еди Мађар, члан иницијативног одбора Локалпатриота Панчева.
С. Д.

КОНЦЕРТИ КОЈЕ НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ

Априлско загревање
После концерта „Црвене јабуке”, који је био одржан у
петак, 3. априла, у препуној
дворани Културног центра,
у наредном периоду панчевачку публику очекују још
два, битно другачија, али
велика музичка догађаја.
Најпре ће 23. априла у дворани „Аполо” концерт изве-

сти загребачки бенд „Хладно пиво”, током којег ће
промовисати нови албум
„Дани затворених врата”.
Два дана након тога, 25.
априла, у дворани Културног центра суграђани ће моћи да присуствују концерту
Влатка Стефановског.
Д. М.

СЛАВА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Повезивање догађаја
Запослени у Заводу за јавно
здравље обележили су у недељу, 5. априла, крсну славу
Цвети. Након традиционалне сече славског колача гости (представници Управног
и Надзорног одбора, локалне самоуправе, као и радници других здравствених институција у Јужнобанатском
округу) имали су прилику да
уживају у закусци коју су за-

послени ове установе припремили. Мица Сарић Танасковић, директорка Завода,
сматра да овај значајан догађај, односно Христов улазак
у Јерусалим, на симболичан
начин подсећа на задатак
запослених у овој институцији да свакодневно „улазе”
у домове људи чинећи добре
ствари за њихово здравље.
А. Б.

– Главна локација нам је Свилара, скоро цео филм се дешава у том објекту, а заправо се кључне сцене одвијају у
подруму куће поред Свиларе, који смо лажирали подрумом
у Вајфертовој пивари. Веома смо захвални новом власнику
Свиларе, фирми „Еко мабер”, која је много тога очистила и
омогућила нам да снимамо, као и „Хигијени”, јер је рашчистила двориште – изјавио је наш суграђанин Милан Тодоровић из продукцијске куће „Talking Wolf Productions”.

чан начин. Професор је с тиме живео годинама. Све је то
повезано и с причом о чувеном WOW! сигналу, који је
забележен 1977. године. После пада сателита, 35 година
касније, професор врло добро
зна о чему је реч и схвата да
то има везе и с WOW! сигналом – објаснио је Монти
Маркам.
Он је 1982. године три месеца боравио у бившој Југославији, када је радио на серији „Џек Холборн”. Присећа се
да су у том пројекту били заступљени одлични српски, хрватски и глумци из Аустрије,
Америке и Немачке, као и да
је серија била веома успешна.
Како је рекао, Југославија је
била предивна земља, али је
економски била у веома лошем стању – није било ресторана и мањкало је хране и свега. О данашњем Београду има
само речи хвале.

Редитељ Дејан Зечевић, посебно познат по филмовима
„ТТ синдром” и „Четврти човек” и серијама „Војна академија” и „Синђелићи”, каже да
је снимање „Процепа” веома
захтевно.
– Оваква врста филма захтева доста другачији приступ, и
редитељски и продукциони, с
много сцена које нису честе у
домаћим филмовима, тако да
много тога откривамо у ходу.
Истовремено покушавамо да
смислимо како да направимо
филм који ће се допасти публици а да притом унесемо неки
наш оригиналан угао. У суштини, мени је као редитељу све то
веома интересантно, али је и
напорно – рекао је Зечевић.
Тај редитељ ће за око месец
дана почети да снима серију
„Чизмаши”, по роману Драгослава Михаиловића, и неке
сцене радиће у нашем граду.
Д. Младеновић

ПРОЈЕКАТ ДОМА ЗА СЛЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА

Дружење у дневном боравку
Пилот-пројекат „Развијање услуге дневног боравка за особе са
оштећеним видом у граду Панчеву” почеће да се реализује од
15. априла у Дому за слепа и
слабовида лица „Збрињавање”
и трајаће до три месеца. Програм је финансијски подржала
локална самоуправа, а простор
за дневни боравак, стручне
раднике и превоз за кориснике
обезбедио је Дом за слепа и
слабовида лица. Како је за наш
лист објаснила Ана Мартиновић, радни терапеут у тој уста-

нови, у боравку ће се три пута
недељно, од 9 до 13 сати, дружити чланови Међуопштинске
организације слепих и слабо-

видих Панчево и становници
тог дома. На тај начин слепе и
слабовиде особе ће, према речима наше саговорнице, бити у

могућности да један део дана
проведу квалитетно, у дружењу
и учењу животних вештина
(вежбе микро и макро оријентације, коришћење Брајевог
писма, учење вештина потребних за свакодневне активности). У оквиру боравка биће организоване и радно-окупационе терапије, секције (музичка,
ликовна, литерарна), рекреативно-спортске активности
(куглање, шах, домине) и креативне радионице (декупаж,
глина, ваљање вуне).
И. П.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „НАШЕ НОВО СЕЛО”

Волонтери очистили центар
Након радне акције скупљања
смећа коју су спровели чланови Удружења грађана „Наше
Ново Село” центар тог места и
Улица маршала Тита су у суботу, 4. априла, заблистали.
Том приликом сакупљено је
више од сто џакова смећа на
најпрометнијем потезу у селу,
а у акцији је учествовало око
двадесет активиста поменуте
организације, којима се придружио и један основац. Њихова намера била је да уклоне
отпад и укажу на немар људи.
Удружење „Наше Ново Село”,
основано у марту ове године,
једно је од најмлађих у селу.
Председник је Симо Рaдуловић,
потпредседници Рада Јовановић и Иван Дупор, док чланство
углавном чине млади од 20 до
35 година, који с много ентузи-

јазма желе да допринесу унапређењу живота у свом окружењу. Више о њиховом плану и
програму активности могло се
чути сутрадан, 5. априла, на
промоцији одржаној у малој сали Дома културе, а у фокусу ће
даље бити рад с младима тако
што ће се организовати радионице и трибине у време школских распуста на различите едукативне теме (болести зависности, безбедност деце, „Знаменити Срби”, архитектура, мултикултуралност, израда накита...).
Наставак започетог уређења
села подразумевао би још и
постављање бетонских канти,
контејнера за разврставање отпада, рестаурацију и конзервацију споменика у селу, постављање табли за умрлице и
огласе, као и путоказе за ули-

це... У плану су и пројекти попут изградње терена за одбојку
на песку, трим-стазе, теретане
на отвореном...

Све информације о Удружењу „Наше Ново Село” могу се
наћи на његовој „Фејсбук”
страни.
М. Ј.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ПРАЗНИК

Честитке Ромима
Поводом 8. априла, Светског
дана Рома, честитке тој националној заједници у Панчеву
упутили су градски одбори
Српске напредне странке и
Јединствене Србије.
У саопштењу издатом тим
поводом СНС подвлачи да је
„положај Рома у Србији и даље тежак”, али изражава уверење да ће „добри резултати
економске политике Владе

Србије утицати, између осталог, и на унапређење квалитета школовања, запошљавања,
здравствене неге, као и на решавање проблема становања
ромске популације”. Јединствена Србија је изразила жељу да се, уз помоћ градских
структура, „спроведе брза и
плодоносна интеграција” припадника те националне заједнице.
З. Сп.
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ШТА КРИЈУ ОВДАШЊЕ УСТАНОВЕ

БЕСПРЕКОРНО И БРИЖНО „СРЦЕ”
Дом за лица ометена у развоју
„Срце у Јабуци” представља један, за овдашње прилике, вансеријски уређен систем. Поседује све што је неопходно да
би несметано могао да функционише – од сопствене пекаре и кухиње, преко вешераја и
радионица, до спортских терена и простора за дружење.
У беспрекорно уређеним
павиљонима, разбацаним по
дворишту окићеном веселим
цветним аранжманима, безбрижно бораве штићеници те
установе, која постоји још од
1949. године, и за све то време никада није било ни најмањег проблема с осталим
грађанима Јабуке.
Установа за смештај одраслих
и старијих лица са интелектуалним потешкоћама у Јабуци,
у којој је запослено преко шездесет радника, тренутно
збрињава око двеста корисника разних услуга – од дневног
боравка до „Становања уз подршку”. Уз бројне садржаје у
самом кругу Дома „Срце у Јабуци”, регистровано је и пољопривредно газдинство, на
којем се узгајају поврће, сви-

Из разбоја прекривачи, шалови, пончо...

ње, пилићи... Све што се произведе користи се за исхрану
штићеника, а вишак ратарске
производње пласира се на тржиште.
Живот унутар предивно уређеног дворишта одвија се према утабаним правилима названим ритам дана. Након
устајања у 7 сати и јутарње хи-

гијене, време је за терапију, о
чему се, као и о здрављу корисника уопште, предано старају запослени у амбуланти –
лекари (троје неуропсихијатара, гинеколог и интерниста), као и девет сестара.
Након доручка они који су
способни за рад иду у радионице, попут столарске или ке-

рамичарске и за тај труд добијају надокнаду. Они други,
који чине већину, лишени
радних могућности, остају у
дневном боравку где дан проводе уз друштвене игре и те-

левизију. Потом следи ручак,
а поподне је предвиђено за
слободне активности или учешће у секцијама, као што су
спортска или музичка. За њихове успехе врло често се чује
надалеко, па је тако инклузивни хор пре неки дан наступио у Народном музеју, а рок
састав је прошле године посетио Турску. Када је о спорту
реч, позитиван пример је
успех кошаркаша Здравка
Живановића, који је као учесник Специјалне олимпијаде
добио стипендију у висини
једне и по просечне плате. За

сваку похвалу је то што је по
једну трећину поклонио клубу
и другарима с којима вежба.
Штићеницима су на располагању и спортски терен и сала,
а једном недељно иду на градски базен. Слободно се крећу
по селу, а захваљујући Граду и
АТП-у возе се бесплатно.
Напослетку, важно је истаћи да је Дом „Срце у Јабуци”
отворен за посете и ко год дође сложиће се с тим да су овде људи којима је природа ускратила много тога нашли
мир, сигурност и смисао.
Ј. Филиповић

Дружење у дневном боравку

КРЕАТИВНИ КОРИСНИЦИ
У радионици за израду ручних радова сваког преподнева борави тридесетак марљивих житеља установе, посвећених ткању,
везу, штрикању... Ту је гомила шалова, цветића од кукурузовине, крпарица од најлон
кеса, а ових дана актуелни су ускршњи мотиви. Зорана Цветковића из Ниша затекли
смо како на једном разбоју прави прекриваче, на другом је Душан Марин израђивао
пончо, а одмах поред њих Вера Атлагић из

Панчева је хеклала завесе. У столарској радионици Драган Драганић и Данило Грујичков припремали су јасле за овце.
Дневни боравак и трпезарија су место у
којем се, поред обедовања, одвија и дружење. Панчевцу Драгану Савановићу омиљене
игре су домине и карте, Ненад Јовић из Качарева се често бави спортом, а Бранислава
Јелић, која се у наш град недавно доселила
из Београда, осталима радо чита бајке.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
Драге читатељке и читаоци, „Панчевац” торка рецепта и фотографије јела које
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, вам достављам. Сагласан/сагласна сам да
фирмом „TorteCo” и посластичарницом текст рецепта и фотографију јела имате
право да користите и објављујете без
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
просторног и временског ограторте Панчева”, који ће трајати
ничења и у свему према
до краја маја следеће годисвојим потребама”.
не. Сваког месеца најуСве то пошаљите на
спешније учеснике очеПобедник за
адресу recepti@panкују вредне награде у
aприл освојиће
cevac-online.rs или
виду професионалног
ЦД за украшавање торти
поштом на адресу
посластичарског алата
и модле за фондан и
„Панчевца”: Трг краи материјала, а посебчоколаду
ља Петра I број 11, с
но атрактивни поклони
назнаком: „Избор најприпашће победницима
лепше торте Панчева”.
на крају читавог избора.
Уколико
објавимо
Пошаљите нам рецепт и
ваш рецепт и фотографију, то
оригиналну фотографију торте коју
сте сами направили и декорисали. Прило- значи да сте ушли у ужи избор за победжите своје податке – име и презиме, адре- ника месеца и да имате шансу да освосу и број телефона, као и следећу потписа- јите вредан поклон. Најбољи аутор торте за април, кога ће одабрати професиону изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције нални декоратери из посластичарнице
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја- „Голуб”, освојиће ЦД за украшавање
вљујем и да сам једини аутор / једина ау- торти и модле за фондан и чоколаду.
На крају читавог избора
између победника сваког
месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће награде:
3. место – сет за декорисање са дуготрајном
дресир кесом од импрегнираног платна са шест
металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих цветова и букета с књигом у пуном колору која садржи упутства
за израду и
1. место – комплет целокупног алата за украшавање торти и израду
декорација за торте, који
садржи 177 делова.
Ове заиста вредне поклоне о којима сваки талентовани посластичар
сања обезбедио је „TorteCo Shop”.

„Муке” столарске

П О Б Е Д Н И К З А ОВУ Н Е Д Е Љ У
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ивана
Ђурђев. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за април. Ивана, честитамо!

ЛЕШНИК-ТОРТА
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ивана
Ђурђев. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за април. Ивана, честитамо!

За коре: 8 јаја, 8 кашика шећера,
250 г маргарина, 200 г отопљене
чоколаде, 100 г млевеног кекса,
100 г млевених печених лешника, четири кашике брашна.
За први фил: 8 јаја, 10 кашика
шећера у праху, 250 г маргарина, 250 г отопљене чоколаде,
100 г млевеног кекса, 200 г печених млевених лешника.
За други фил: 300 г шлага, 300
мл хладног млека.
Припрема: Улупати жуманца са
шећером, па додати маргарин.
Мутити миксером све док се не
добије глатка смеса.
Све то сипати у претходно
отопљену чоколаду, млевени
кекс, лешнике и брашно и добро
сјединити. Оставити са стране.
Посебно умутити беланца у
чврсту пену и лагано сјединити
с масом. Све то поделити и пећи
у четири коре.
Фил: Јаја улупати са шећером,
па скувати на пари и додати чоколаду. Кад се охлади, додати
млевени кекс и лешнике; маргарин улупати пенасто, па сјединити с филом.
Шлаг улупати пенасто с млеком.
Редослед: кора-фил-шлаг...
Декорација: по жељи.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПАО ЗБОГ ПЕНАЛА
Новосађани бољи
за кош
Динамо добио бодове
без игре

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ БОЉИ ОД ЛЕГИОНАРА
Како су и наговестили, чланови КАФ-а Пантерс из нашега града у још једно елитно надметање ушли су веома
амбициозно. После славља у
Нишу они су у другом колу,
прошлог викенда, победили
и Легионаре из Сремске Митровице са 13:27. Новим
тријумфом Панчевци су истакли кандидатуру за пласман у плеј-оф.
Ипак, нису гости лако стигли до друге победе. Утакмица је на самом почетку
обиловала грешкама и једне
и друге екипе. У прилог томе
иде податак да је у првој четвртини виђен велики број
изгубљених лопти. Oвај део
утакмице је завршен без поена, а уласком у другу деоницу Пантери ипак најављују своје амбиције и жељу да
се и са овог гостовања врате
с победом. Поново се истакао Шон Фрезел, вођа напада екипе из нашега града,
који је успео да пронађе слободног хватача Владимира
Трајановића пасом од 15
јарди и тиме донесе прве поене својој екипи на овом мечу. Да игра пасом није једини начин на који Пантери
освајају поене ове године,
показао је ранингбек Стефан

Дедић, који је трчањем од
осам јарди повисио предност свог тима. Био је то
учинак Панчеваца у првом
полувремену.
После паузе уследили су
нови добри потези који су доносили поене на конто Пантера. Још једном се истакао
Фрезел. Сјајним пасом је
пронашао хватача Бошњака
и на семафору се појавио
скор 0:19. У том тренутку деловало је да ће Пантери мирно привести меч крају, али
Легионари се нису предавали. Пет Рајли, импорт који и
ове године игра за састав из
Сремске Митровице, успео је
у два наврата да комплетира
пас ка хватачу Мирославу
Симићу за улазак у неизвесну
завршницу (13:19). Ипак,
Фрезел је још једном пронашао Владимира Трајановића,
сјајно му бацио лопту и тиме
ставио тачку на ову утакмицу. Похвале за победу иду и
на рачун одбране Пантера,
која је, кад је било најпотребније, радила одличан посао.
Меч трећег кола, уједно и
први пред домаћом публиком ове сезоне, заказан је за
25. април. Пантери дочекују
екипу Инђије, која је у прва
два кола поражена.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ШАХУ

КСЕНИЈА ТОМИН У ЕЛИТИ
На недавно завршеном полуфиналном турниру који је
одржан у Крагујевцу Ксенија
Томин, чланица ШК-а Аљехин из нашега града, успела
је да се пласира у саму завршницу шампионата. Она је
била трећа у коначном пласману, а четири шахисткиње
су обезбедиле пролаз на
елитно надметање, које ће
бити одржано од 17. до 29.
априла у Врбасу. Остаће забележено као прави куриозитет да је Ксенија Томин, девојка тек нешто старија од 18
година, по четврти пут успела да се пласира на завршни
турнир на ком ће наступати
најбоље шахисткиње Србије.
Подсећамо, наша суграђанка је прошле године у веома јакој конкуренцији заузела четврто место. Ксенија
је била учесница Светског
првенства, а међу јуниоркама је била трећа на Старом
континенту. Томинова је би-

ла и другопласирана на Балканском шампионату, а вишеструки је победник Србије у кадетској, јуниорској и
омладинској конкуренцији.
Ксенијини резултати су
успех и ШК-а Аљехин. У овој
спортској дружини с поносом истичу да у свим категоријама, од пионира до сениора, имају своје представнике на Првенству Србије.

У другом колу Суперлиге, које
је одиграно прошлог викенда,
кошаркаши Тамиша су изгубили од Војводине из Новог Сада
са 65:67, по четвртинама: 17:26,
12:15, 18:14 и 18:12. Сусрет у
Хали спортова на Стрелишту
пратило је око 800 гледалаца.
Нису домаћи кошаркаши успели да изненаде фаворизованог ривала, али само кош је недостајао да се то догоди. Ипак,
пре веома занимљиве и драматичне завршнице видели смо
ангажованију игру гостујућег
састава, посебно кад је реч о
првом полувремену. Баш у почетних 20 минута Новосађани
су стекли предност која се, испоставило се касније, није могла стићи. Има у редовима
екипе која је одавно изборила
пласман у елиту неколико веома добрих играча, а издваја се
плејмејкер Јован Новак. Реч је
момку који је у Вршцу наговестио сјајну каријеру, а чак су се
Партизан и Звезда распитивали за његове услуге. Кад се та
прича изјаловила, прешао је у
Војводину, па сада као лидер
тима крчи пут Новосађанима.
Ту су још Шешлија, Чампара и
други. Ипак, Панчевци су у
другом делу утакмице били у
прилици да преломе сусрет,
али нису успели.
Још једном смо видели како се нашим кошаркашима у

„Стегла” се рука, удаљио се кош...
најважнијим тренуцима „стегла” рука при шуту за три поена, а баш као и у Железнику,
промашили су велики број
пенала – чак десет! Много је
то у елитном надметању, против ривала који знају да казне
сваки пропуст. Како било, у
последњем нападу Милошевић није успео да погоди
„тројку”, па се на семафору
појавио крајњи скор 65:67.
У збиру утисака са овог меча
намеће се неколико импресија. Прво, Тамиш је играо много
боље него против ФМП-а и
баш је мало недостајало да се

стигне до победе. Затим, још
увек су приметни умор и емотивна исцрпљеност после изнурујућег финиша у КЛС-у.
Оно што све посебно радује јесте подршка клубу. Лепа слика
с трибине очарала је и домаће
кошаркаше и дала им велики
подстрек за нове сусрете. КК
Тамиш свакако заслужује подршку, а гест руководства клуба да суграђанима понуди комплет карата за шест утакмица у
Суперлиги по цени од 1.000
динара за сваку је похвалу. Сада следи мала пауза, а такмичење се наставља 6. маја, када

Тамиш иде у престоницу на
мегдан с Црвеном звездом.
Требало је да кошаркаши
Динама одиграју меч у Банатском Карловцу, али то се није
догодило. Неочекивано, домаћи играчи нису обавили
здравствени преглед, па им
делегат утакмице није дозволио да наступе. Утакмица је
регистрована са 0:20. С новим
бодовима Панчевци су сада
на другом месту Друге српске
лиге. Утакмицу 22. кола у
истом рангу кошаркаши
Крис-кроса одиграли су у среду, 8. априла, касно увече.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ПОРАЖЕН У ПОЖЕГИ
У петнаестом колу Супер Б
лиге, које је одржано протеклог викенда, рукометаши
Динама су изгубили од Слоге
у Пожеги са 34:22 (19:11).
Овај дуел пратило је око 700
гледалаца.
Отишли су наши суграђани
на меч с лидером на табели
без целе прве поставе. У аутобусу који је ишао на запад Србије из разних разлога није било Стојана и Бранка Радановића, затим Данијела Суботића,
Николе Јаневског и Миљана
Буњевчевића. Наравно, не тврдимо да би популарни „жутоцрни” на тешком гостовању
победили, али свакако би избегли овакав пораз. И пре
старта утакмице из редова Динама су стизали сигнали да им
је јасно ко је фаворит и да против Слоге нико и не очекује
бодове. Још кад се догодио низ
несрећних околности, па је
тим био десеткован, ни такав
резултат није био неочекиван.
Најбољи у гостујућем тиму био
је млади Андрија Ђуричић, који је постигао девет голова.
Панчевци су сада на осмом
месту са 12 бодова, а у суботу,
11. априла, следи права по-

сластица: у Панчево долази
главни конкурент за опстанак
у овом рангу – Црвена звезда
из Мокрина. Уколико изабраници Александра Живковића
тријумфују, а нема разлога да
тако не буде, још више ће
учврстити своју позицију на
табели и с мање брига ће прићи завршници такмичења.
Рукометашице ЖРК-а Панчево наставиле су низ победа
и у двадесетом колу Прве лиге
група „Север”. Оне су на свом
терену савладале Спартак из
Дебељаче са 32:16.

Требало је то да буде дерби
кола, а претворио се у час рукомета које су одржале изабранице Ивана Петковића.
Иако су гошће стигле на меч
осокољене и с надом да могу
нанети први пораз тиму који
предводи Светлана Ничевски,
то не само да се није догодило
већ су испраћене са 16 голова
више у мрежи. Добра одбрана
је стварала могућност за полуконтре и контранападе, а у већини случајева они су реализовани. Није играла Лана Жига због болова у леђима, али су

остале девојке још једном дале свој максимум. Кад је Петковић шансу пружио и млађим играчицама, на терену се
није приметила разлика у квалитету. Играле су дисциплиновано и пожртвовано на сваку лопту, па ни резултат није
изостао. ЖРК Панчево не зна
за пораз и то је клуб који, рачунајући комплетан српски
рукомет, једини нема изгубљену утакмицу, што је за поштовање. До краја првенства
остала су да се одиграју још
два кола.
У сличном маниру играју и
рукометаши Јабуке, који се
надмећу у Другој лиги. Они су
на свом терену савладали Сивац са 36:24. Још једном је хала у месту надомак Панчева
била попуњена до последњег
места, а момци које предводи
Жикица Милосављевић поново нису изневерили своје навијаче. Одлично су играли током свих 60 минута, а посебно
су се истакли: Павић, Јовановски, Кртевски, Конески и
Илић.
Тим Јабуке је лидер на табели са 12 победа из 26 одиграних утакмица.

ПРАЗНИЧНИ ВИКЕНД У ЗНАКУ ТЕНИСА
ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЉАШТВУ

„ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”, 26. ПУТ
Традиционални међународни тениски турнир друге категорије под називом „Пецин меморијал”, који се налази у званичном календару
Европске тениске асоцијације (ЕТА), биће одржан у

организацији ТК-а Динамо
по 26. пут.
Надметаће се играчи и
играчице до 16 година из целог света, па ће то бити још
једна прилика за све љубитеље белог спорта да посете
наш град и уживају у добром
тенису.
Квалификације ће бити одСтрану припремио игране у суботу, 11. априла, а
Слободан главни турнир почиње у понеДамјанов дељак. Сви мечеви ће бити одиграни на СЦ-у „Младост”.

БРОНЗА ЗА КАДЕТКИЊЕ „ДРУЖИНЕ”
На Првенству Србије за млађе категорије у гађању из
стандардног ваздушног оружја, које је одржано прошлог
викенда у Смедереву, наступило је 13 чланова СД-а Панчево 1813.
Екипа кадеткиња из нашега
града је са 1.127,3 круга освојила треће место, а наступале
су: Бојана Николић, Ивана
Виславски и Анастасија Грујоски.

Боје нашега града бранили су
и: Марија Алексић, Мина Михајловић, Исидора Стојановић,
Мирослав Милошев, Ђорђе Јовчевић, Давид Даутовић, Никола
Адвигов, Стефан Михајлов и
Владимир Стајчић, а успешно је
дебитовала и Теодора Кљајић у
гађању из пиштоља.
Предстојећег викенда наше
стрелце чека финале Лиге
млађих јуниора и кадета Војводине у Новом Саду. А. Ж.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЖАКИ И ЧАБА
ИДУ У РИО
Српски пливач Чаба Силађи,
члан ПК-а Тамиш, испунио је
А норму на митингу у Ајндховену који је одржан прошлог
викенда, па ће представљати
Србију на Олимпијским играма у Рио де Жанеиру следеће
године.
Силађи је у дисциплини
100 метара прсно забележио

резултат 59,79 у полуфиналу,
па је тако дошао и до националног рекорда Србије. Наш
најбољи прсаш је до сјајног
резултата стигао радећи у
Панчеву с нашим суграђанином и тренером Себастијаном
Хиглом.

СТЕФАН
ВИЦЕШАМПИОН
Лесковац је 4. априла био домаћин Првенства Србије у
атлетском ходању на путу, на
коме је учествовало око 150
такмичара из 15 клубова. АК
Тамиш је представљао Стефан Лазић, који је у категорији млађих пионира освојио
сребрну медаљу у надметању
на 1.000 метара.
Одлука о победницима пала је у последњих 50 метара
трке, а Стефан Лазић је једини освајач медаље који није
добио ниједну казнену опомену, што говори о његовој доброј техничкој припремљено-

сти. Разлика између њега и
освајача златне медаље била
је мања од једне секунде.
Још једна медаља с државног првенства у категорији пионира потврђује чињеницу да
АК Тамиш има одличну школу
атлетике, као и сјајан стручни
кадар и добро организовану
управу клуба, коју предводи
тим-менаџер Нандор Балог.
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ФУДБАЛСКИ ВИКЕНД ЗА ЗАБОРАВ
Динамо изгубио
у Шиду
За Ускрс дерби
у Старчеву
Викенд за нама неће остати у
лепом сећању поклоницима
најважније споредне ствари
на свету у Панчеву и околини.
Сви наши фудбалски колективи претрпели су поразе, а
сваки је болан на свој начин.
Док Динамо и Борац стрепе за
опстанак у својим ранговима,
Железничар је губитком бодова на свом терену изгубио и
лидерску позицију...
У Српској лиги „Војводина”
на програму је било 19. коло,
а „брзи воз” је по распореду
гостовао у Шиду, где је од домаћег Радничког изгубио убедљивим резултатом – 3:0.
Ипак, коначан резултат не
одсликава прави однос снага
на терену.
Панчевци су сада на десетом месту, а прилику за поправни имаће већ наредног
викенда, кад на свом терену
дочекују претпоследњи Раднички из Сомбора.
Деветнаеста рунда одиграна је и у Војвођанској лиги
„Банат”. Дерби кола одигран
је у нашем граду, на СЦ-у

„Младост”, где су снагу одмерили лидер Железничар и
другопласирана Козара из Банатског Великог Села.
Овај меч је, иако одигран
по кишовитом, правом јесењем времену, привукао више
од 500 гледалаца, али није
имао срећан епилог. Гости су
победили са 1:2 и тако преузели лидерску позицију од домаћина. Козара је повела у 12.
минуту, после грешке голмана Алексића, а Железничар је

успео да изједначи после поготка који је постигао Стајчић
из једанаестерца. Веома лош
терен на СЦ-у „Младост” је и
овог пута био противник
играчима, али „дизелка” је
наставила са атацима, који су
били прилично неорганизовани и неконкретни. Гостујући
фудбалери су на све начине
покушавали да деградирају
игру, у чему им је много помагао и судија Јовановић из
Вршца, дозвољавајући им да

Овог викенда
Рукомет

се беспотребно „ваљају” по терену и тако краду време. Козара је до вођства дошла у 68.
минуту, а неколико тренутака
касније Игор Арсенијевић је
добио црвени картон, Железничар је остао са десеторицом играча, па је победник
тада већ био одлучен.
„Дизелка” је сада на другом
месту, с два бода заостатка за
лидером Козаром. До краја
шампионата има још довољно
времена да се ситуација поправи, па не треба сумњати да
ће, кад буде било и најпотребније, фудбалери Железничара
бити на висини задатка и
остварити коначни циљ – пласман у виши ранг.
Борац је још једном разочарао своје навијаче. Старчевци
су у 19. колу претрпели и девети пораз, па им са 22 бода, само три више од последње пласиране Слоге, предстоји тешка
борба за опстанак у Војвођанској лиги „Банат”. Овог пута
боља од Борца била је и Кикинда, која је победила са 2:0.
Већ наредног викенда пред
љубитељима фудбала ће бити
права посластица. Баш на Ускрс, у недељу, 12. априла, у
Старчеву ће се састати Борац
и Железничар. Нема сумње да
ће то бити прави дерби, у коме
ће победу тражити оба ривала,
јер су им бодови неопходни.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАРАТИСТА У ПОКРАЈИНИ

БОРЦИ ЗА БУДУЋНОСТ
Прошлог викенда је у Инђији
одржано Првенство Војводине
за најмлађе каратисте, а млади борци из нашега града постигли су изузетне резултате.
КК Динамо је био један од
бројнијих, али и успешнијих
клубова. Златне медаље освојили су Милица Гагић и Никола Ивановић, сребром су се
окитили Ана Живојновић,
Стефан Стојковић, Александар Здешић и Миљан Васраковић, а бронзу су заслужили:
Анђела Ђекић, Тамара Драгичевић, Огњен и Вања Чекеревац, Вања и Лука Вујичић,
Мартина Волчески, Горан
Обућина, Дарко Блажевић и
Александар Здешић. Одлични
су били и: Јелена Милентијевић, Софија Бубало, Антоније
Ћулибрк, Андрија Радивојев,

Лука Богданов, Катарина Петковић, Ђорђе Ивковић, Реља
Миљић, Николина и Катарина Фурунџић, Александра
Стоилковски, Катарина Шаренац и Барбара Пећанац.
У исто време у Новом Бечеју је одржан Куп Војводине за
кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре, на коме су такмичари Динама, иако у ослабљеном саставу, остварили
сјајан успех.
Најсјајнија одличја су зарадили Миња Варсаковић,
Урош Петровачки и Огњен
Јерков, а бронзама су се окитили: Сања Васаковић, Алекса
Кужић, Марина Главич и Небојша Спасковски. Пласман
на Куп Србије изборили су и:
Сара Сушец, Анастасија Николић, Стефан Станковић,

Марко Пуљаревић, Ана Маркушев, Тамара Стефановић, Јован
Милетић и Милош Стојановић.
На покрајинском шампионату
у Инђији одличне
резултате остварили су и такмичари КК-а Младост.
Прваци Војводине постали
су Урош Станојевић, Милорад
Петровић, Јована Новаков и
Анастасија Јаредић. Тим женских нада у борбама, у саставу
Јана Којчић, Јована Новаков,
Милица Миловановић и Анђелина Јаредић, освојио је друго
место, а ката тим женских нада окитио се бронзаним одличјем. Сребрне медаље у поједи-

ДЕСЕТКА ЗА БОБУ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ

жене

мушкарци
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ (С)
субота, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ОМЛАДИНАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ (В)
Б. Н. Село: СЛОГА–СЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ (О)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ХАЈДУЧИЦА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ–КОЛОНИЈА
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
Скореновац: П. ДУНАВ – ДИНАМО 1945

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО
субота, 17 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Д. КОЗЛОВАЦ
субота, 14.30
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
субота, 16.30

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА

65:67

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА–БНС

79:69

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК

3:2

Рукомет
Најбољи каратиста Србије и
владајући шампион Европе
Слободан Битевић прошле
недеље је успешно, са десетком, дипломирао на Факултету за спорт Универзитета у Београду.

СУПЕР Б ЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

34:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ПАНЧЕВО–СПАРТАК

жене
32:16

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Елемир: НАФТАГАС–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–ГРАДНУЛИЦА

жене
28:18
35:15
мушкарци
36:24

Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ

Нина Богдановић из Крушевца и Наталија Бохаревић (БК
Панчево), а бронзу чланице
Динама Ана Милошевић и
Невена Тодоровић. Најбољи у
мешовитим паровима били су
Огњен Крашна и Ана Милошевић (БК Динамо), сребро су
заслужили Михајло Борка и
Анђела Витман (БК Панчево),
а бронзу Андреја Андрић из
Београда и Невена Тодоровић
(БК Динамо), као и Петар Васић (БК Београд) и Марија
Самарџија (БК Динамо).
Огњен Крашна и Срђан Петровић из Динама освојили су
друго место у Ц турниру, у мушким паровима. У надметању
дама тријумфовале су Сања
Перић и Анђела Витман (БК
Панчево), сребро су освојиле

жене

Одбојка

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

конкуренцији мешовитих парова бронзано одличје је припало дублу Динама Милораду
Мисимовићу и Софији Карановић, али и двојцу БК-а Панчево који су чинили Иван Ковачевић и Милица Ускоковић.

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: РАВАНГРАД–ПАНЧЕВО

Кошарка

БАДМИНТОН ТУРНИР НА СТРЕЛИШТУ

Четрнаести Б и први Ц турнир
у бадминтону, на коме су наступили играчи из седам српских
градова, одржани су у недељу,
5. априла, у Хали спортова на
Стрелишту, у организацији БКа Динамо и БСС-а. На шест терена такмичари су се борили за
бодове на званичним ранг листама Бадминтон савеза Србије. У веома јакој конкуренцији
представници наших клубова –
Динама и Панчева освојили су
велики број одличја.
У надметању женских парова у Б турниру Милица Ускоковић из БК-а Панчево је заједно са Софијом Дмитровић
из Београда освојила златну
медаљу, а сребром су се окитиле чланице Динама Ана Гаврилов и Софија Карановић. У

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19.30

Прошлонедељни
резултати

начним категоријама освојили
су: Јана Којчић, Милица Миловановић, Дамјан Стојановић
и Марија Поткоњак, а бронзе
су зарадили: Давор Павела,
Милорад Петровић, Бојан Векецки (две), Славица Тулић,
Тијана Шаран и Милица Кнежевић. Пласман на Првенство
Србије обезбедили су и: Игор
Ћирковић, Јована Радић и Анђелина Јаредић.

ЈОШ ЈЕДАН ПЕХАР
Трећи круг надметања младих
шахиста из земље и иностранства одржан је прошлог викенда у Батајници, а наш суграђанин Марко Милановић
је поновио успех с претходна
два турнира, па је освојио још
ј е д а н
шампионски пехар.
После
шест поена из шест
партија и
обезбеђеног првог
м е с т а
Марко је у
последњем колу
ремизирао са одличним Слободаном Писталовићем из
БиХ, па је тако потврдио своје
учешће на елитном позивном
турниру који ће бити одржан
крајем августа у Батајници.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Кикинда: КИКИНДА–БОРАЦ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЗАРА

2:0
1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО
Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ
Војловица: МЛАДОСТ–СЛОГА

3:1
1:1
1:2
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ

1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА – П. ДУНАВ
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

10:0
6:1
3:1
0:1

ШАХОВСКИ КУТАК
Goethart
8
7
6
5
4
3
2
1

Страну припремио

Александар
Живковић

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле4)
Избор Р. Радојевић

А
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В
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПОБЕДА СЕЗОНУ УКРАСИЛА
Одбојкаши Борца остварили
циљ – и догодине међу
прволигашима
Утакмицама 22. кола спуштена је завеса на још један шампионат у Првој лиги за одбојкаше. Борац из Старчева је у
петак, 3. априла, у Хали спортова на
Стрелишту угостио суботички Спартак
и савладао га је с 3:2, по сетовима:
28:30, 25:23, 25:27, 25:20 и 15:9. Око
200 гледалаца уживало је у одличној
одбојкашкој представи, а момци оба
тима су, иако им резултат није био
примаран, још једном показали зашто
одбојка спада међу најлепше спортове.
Од самог почетка сусрета водила се
отворена борба с много лепих потеза.
Старчевци и Суботичани су играли,
али су се и играли одбојке, на радост
бројних гледалаца. Први сет су добили
гости „на разлику”, а онда им је, на
исти начин узвратио домаћи тим. Потом је уследио и трећи део сусрета, такође за одбојкашке сладокусце, који су
добили момци са севера Бачке, да би
од тог момента Давор Милошевић и
његови саиграчи преузели иницијативу, преокренули резултат и остварили
заслужену победу. Десету у шампионату, којом су потврдили да имају квалитет за највише домете.

– Тешко је било наћи мотив за ову
утакмицу, јер је и пре ње све било одлучено. Други део шампионата нам је
био изузетно напоран, па смо овога
пута шансу дали играчима који су
имали мању минутажу током шампионата. Публици смо приказали пет
сетова и на леп начин завршили сезону – рекао је Марко Симијоновић,
тренер одбојкаша Борца, који је ове
сезоне дебитовао у новој улози.
После првог дела сезоне, када није
баш све функционисало како треба,

Панчево на земљи

Борац је успео да формира добру екипу, а повратком првог коректора Бојана Познића тим је добио на квалитету
и заиграо много боље. Ређале су се победе и у Панчеву али и широм Србије,
па је на крају освојено седмо место и
остварен главни циљ – опстанак у лиги. Да је било мало више добре воље
свих релевантних субјеката у нашем
граду, Борац је са овом екипом, уз
два-три појачања, могао да се умеша
и у борбу за пласман у Суперлигу.

– У првом делу утакмице смо имали мало тежи посао, али после су се
сложиле све коцкице. Задовољан сам
својим наступима ове сезоне, а поготову јер сам играо с Бојаном Познићем, нашим првим коректором и мојим узором – прокоментарисао је меч
са Суботичанима, али и целу сезону,
млади и талентовани коректор старчевачког тима Милош Симић.
За Борац су ове сезоне наступали заиста одлични играчи и пре свега сјајни момци. Немања Милетић је дока-

зао да је један од најбољих либера у држави, техничар Иван Бојковић је својим
искуством много допринео срећном завршетку сезоне, ту су и врхунски примачи,
играчи са супелигашким искуством: Стефан Владисављев, Давор Милошевић и
Радо Спасојевић, те сјајни средњи блокери Душан Јовић, Милош Милић и Радован Меденица и на крају већ поменути
коректор Бојан Познић, с којим је Борац
добио сигурност и убојитост. Заслуге за
још једну успешну сезону припадају и
Мирославу Фаркашу, екстраталентованом Милошу Симићу, али и браћи Булајић – Ивану и Никши. Наравно, не треба
заборавити Марка Симијоновића, легенду Борца, који је на почетку сезоне преузео „врућ кромпир” у руке, па је био и
тренер и играч, као ни још једног бившег
одбојкаша Борца, из његових најславнијих дана, Дарка Томића, који је био уз
свој клуб када му је било најтеже.
Управа клуба, предвођена Јованом Јовићем и Зораном Манићем, на све начине је покушавала да обезбеди што боље
услове својим играчима, а најчешће је
овај двојац и личним средствима финансирао функционисање клуба.
Тако то раде Старчевци. Они воле свој
Борац. То треба похвалити, али не треба
дозволити да остану сами. Уз већу подршку било би и бољих резултата. Сигурно. Борац је спортска икона Панчева, не
треба то заборавити.
У Првој војвођанској лиги за сениорке, Одбојка 013 је остварила још једну
победу. Тим који предводи Драгољуб
Стојановић је у 16. колу савладао Житиште с 3:1, по сетовима: 19:25, 25:16,
25:12 и 25:21 и тако наставио свој пут ка
вишем рангу.
Наше младе суграђанке ће на новом
искушењу бити већ у четвртак, 8. априла. Тада путују у Крајишник, на мегдан
са истоименом домаћом екипом.
А. Живковић

Тренутно најактуелнија прича у Србији јесте „Београд на води”.
Зато бисмо ми Панчевци као атракцију могли да промовишемо „Панчево на земљи”.
Или још тачније – „Панчевачке фабрике на земљи”.
То јест, најтачније – „Кровови панчевачких фабрика на
земљи”.

Панчево на кладионицама
Имамо ми и фабрика чији се кровови, на опште изненађење,
још нису урушили.
Као на некадашњој хали Модне куће „Новитет”.
С обзиром на то да је и она под катанцем, од тога бисмо могли да направимо добар посао са светским кладионицама.
Па да букмејкери одреде квоте за клађење када ће и ту кров
пасти.

ЕВРОПСКО СРЕБРО МЕЂУ „ЛАВИЦАМА”
Као ретко који спортски колектив у нашем граду, ЖОК Динамо може да се
похвали и репрезентативним успесима.
Треба ли подсећати да се Милена Рашић, која је управо проглашена и
за најбољег блокера финалног турнира Лиге шампиона, у светску одбојакшку орбиту винула управо из нашега града. Међу „лавицама” је била и
Маја Огњеновић, најбољи техничар Лиге шампона, а недавно завршену
суперлигашку сезону, између осталих, обележила је и коректор Јелена
Новаковић, првак Старог континента са јуниорском репрезентацијом наше земље.
Ових дана стигла је још једна лепа вест. Млада играчица Динама Тијана Стојковић управо се вратила из Бугарске где је са кадетском селекцијом Србије освојила сребрну медаљу на Првенству Европе. Наше девојке
су у финалу изгубиле од Русије с 3:2, али су успеле да се изборе за пласман на Светско првенство које ће бити одржано у Перуу.
Браво за Тијану! Браво за ЖОК Динамо!

Стаклено Панчево
Кројачи обично носе поцепана одела, обућари бушне ципеле,
а молерима је по правилу неокречен стан.
Зато је сасвим нормално да су на фабрици равног стакла полупани прозори.
Истина, они највиши су углавном још цели, јер штеточине и
вандали камење не могу да добаце толико високо.
Зато су се ваљда преоријентисали на црквене прозоре.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Матеја Зарија,
ученик:

Богдан Попов,
кошаркаш:

Огњен Ратковић,
планинар:

– Имам план за овај
викенд. Прво ћу да
„дерем” другаре у игри
„коцкице” у Градском
парку. Неће изостати
ни вожња бицикла,
а с обзиром на то да је
распуст, биће и других
уживанција.

– Овај викенд ће бити
нешто посебно јер је
Ускрс. Идем код баке,
где ћемо прославити
овај празник. Наравно,
ако буде лепо време,
играћу се с друштвом.

– Желео сам да идем у
Барутану и да вежбам
пењање јер сам члан
ПЕК-а „Соко”, али не
могу. Целог викенда
ћу бити у Румунији
с родитељима.
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