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Политика се тиче
свих грађана
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„Борац” у „рату” за
Суперлигу

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. АПРИЛА 2016.

ЗЕЛЕНИ МУЗЕЈСКИ ПРИМЕРАК
Страначке
активности
Корпоративна
политика
» страна 5

Хроника
Бубалице – стоп,
генијалци – напред!
» страна 8

Култура
Публика препозна кад
се срцем пева
» страна 13

Јужни Банат
Чупаве и нечувене
приче
» страна 14
АПОТЕКАРИ ПОНОВО НА УЛИЦАМА

ДРЖАВНИ ПИЛАТИ ФАРМАЦЕУТСКОГ РАСПЕЋА
Векић покушао да спречи
протест пред Владом
Дуг ће ипак морати да се
плати из локалног буџета

лиона динара. Из локалног буџета је
фармацеутима исплаћена новембарска зарада, али они и даље седе у
празним апотекама. Зато су у понедељак, 11. априла, протестовали пред
Министарством здравља и Владом
Србије.

ПРОФ: 21/2016

Министарства здравља и финансија
се очигледно опасно поигравају Апотеком Панчево, запосленима у њој,
па и сопственом влашћу у Панчеву.
Пре месец и по дана на састанку градоначелника Саше Павлова с представницима поменутих министарстава, НАЛЕД-а, удружења веледрогерија и Фармацеутске коморе Србије
начелно је договорено да ће Министарство финансија платити 325 милиона динара да се деблокира рачун
Апотеке, а потом би из панчевачког
буџета требало да буде плаћен остатак дуга у наредне три године.
Након тога се држава ућутала, а
блокада рачуна наставила да расте
до садашњег износа од око 560 ми-

Надлежни су покушали да спрече
тај скуп тако што су истог јутра хитно
позвали Борка Бојића, председника
Синдиката Апотеке, Меланију Бонин,
директорку установе, и њену заменицу
Дубравку Хохњец на састанак. Тада
им је Берислав Векић, државни секретар у Министарству здравља, сугерисао да одустану од протеста, али је
он ипак одржан. Векић и представници државних финансија опрали су
руке од одговорности за дуг Апотеке
и упутили их на локалну самоуправу.
Дан касније су позвали и Павлова,
коме су објаснили да у српском буџету нема обећаног новца за деблокаду
рачуна, те да ће Панчево само морати
да „лупа главу” са овим проблемом.
– Мислим да је закључак да ће на
крају локална самоуправа морати да
преговара о враћању дуга с повериоцима, али ће онда рок враћања морати да буде бар пет година или дужи,
јер треба да се одржи стабилност буџета, с тим да ове године не бисмо
могли ништа да платимо. Рачунамо
да бисмо могли годишње да отплаћујемо до 150 милиона динара, а од поверилаца ћемо тражити да се одрекну
камате и судских трошкова. Већ у четвртак, 14. априла, по подне, имаћу
састанак с председником Удружења
веледрогерија на ову тему. Претходни

услов је да Министарство финансија
дозволи да дефицит буџета наредних
година буде већи од дозвољених 10
одсто – испричао је Павлов.
Додао је да ће крајем недеље из
градске касе бити уплаћено осам милиона динара за децембарску плату и
доприносе како би апотекари могли
да овере здравствене књижице.
– Градоначелнику су у министарству испричали како је наш једини
захтев био да добијемо плате и доприносе, што није тачно. Ми смо тражили да радимо. Прво су нас звали без
њега, а онда њега без нас, како би могли да причају једнима једно, а другима друго и тако раздвоје нас и локалну самоуправу. И даље нам стижу
пресуде за пленидбу покретне имовине, али су остали још само столови и
столице, јер су све лекове већ пописали – изјавила је Меланија Бонин.
Додала је како од свега тога немају
вајде ни повериоци ни Апотека, јер
се заплењени лекови на лицитацијама продају будзашто.
– Тако ми останемо без лекова, а
они не наплате потраживања, али се
зато рецимо „кафедол” у приватним
апотекама продаје за 60 динара, а набавна цена тог лека за нас је 90 динара, плус маржа и ПДВ. Ово је почетак
лавине, јер су нам у министарству рекли да ће врло брзо у овакву ситуацију
доћи још 15 апотекарских установа
у Србији – додала је наша саговорница.
Зато су се на протесту одржаном у
понедељак појавили синдикалисти из
апотека у Зрењанину, Смедереву и
Опову. Маријана Томашевић из смедеревске установе рекла је како су они
једва скупили новац за последње плате. Пожалила се да од нелојалне конкуренције приватника не могу да опстану, јер су се намножили преко сваке
мере, снижавају цене лекова испод
тржишних, а нису оптерећени обавезом некомерцијалног пословања на
које закон тера државне апотекаре.
Д. Вукашиновић

Спорт
„Дизелка” прегазила
фаворита
» страна 16

Друштво
Пет година
„Друге шансе” у
школи „Ђура Јакшић”
» страна 17

Фото-репортаже
Ревија фризура
за десетку
» страна 33

Од 13. априла 1869.
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Као ретко када пред изборе, око једне ствари се сви учесници у политичкој
трци, барем декларативно, слажу: важно је да гласачке листиће у кутије
убаци што је више могуће бирача, да буде што већа излазност. Пориви за
то су, истина, другачији.
Представници големе, расцепкане опозиције сматрају да су грађани
малодушни, да им је избора преко главе, а да ће дисциплиновани бирачи напредњака у највећем броју изаћи на гласање, те да ће тако СНС доћи до високог изборног резултата; своју шансу виде у већој излазности
односно анимирању апстинената и у томе да их могу убедити да постоји
алтернатива најјачој странци, да имају за кога да гласају.
С друге стране, функционери СНС-а кажу да опозиција жели да створи лажну слику како напредњаци сигурно добијају, не би ли тако умртвили присталице владајуће странке, „одучили” их од изласка на изборе
и тако себи створили простор за освајање већих процената; због тога есенесовци позивају грађане да масовно изађу до биралишта.
Их, сјајно! Коначно слога око нечега: суграђанке и суграђани, послушајте политичаре, али и дежурне филозофе новинаре, и 24. априла прошетајте до гласачких места. Ево и „новинарских” разлога за то: правилно употребљени гласачки листић, према сопственој одлуци, каква год да
је приликом заокруживања редног броја, истовремено постаје парадигма
мирне савести – тиме показујемо да смо одлучили да чинимо оно што
можемо, а зрело доношење одлука и преузимање одговорности за њих
одрасле разликује од недораслих.
Искористите своје грађанско, цивилизацијским тековинама изборено
активно право гласа и изаберите некога по својој вољи, без обзира на то
да ли ће „ваша” листа постизборним домунђавањем политичких странака постати део власти или опозиције. У правилној употреби гласачких
листића се огледа утицај грађана на стварност; ван нашег домашаја је
све остало.
Зашто инсистирамо на „правилној употреби”? Математички прецизно „зато што” налазимо у резултатима избора одржаних пре две године: тада је на гласању за састав републичке скупштине било око четири
одсто (у Панчеву чак 4,25) тзв. белих листића. То су, да подсетимо (и
понекога да едукујемо), гласачки листићи по којима су „инвентивни”
шкрабачи цртали Чича Глише, цветиће... и тиме их учинили неважећим. Али не и небитним, напротив: тих четири одсто, уз део процената
гласова за оне политичке опције што нису прешле цензус, „прелили” су
се најјачима, у случају из 2014. године – напредњацима. СНС и коалиција око њега освојили су нешто мање од половине гласова, па је према
простој рачуници требало да задуже од 122 до 124 посланичка мандата
(од 250 постојећих), али су, ипак, у први мах заузели 158 столица у парламенту захваљујући прерасподели мандата по, код нас важећем, Донтовом систему.
Као и пред сваке изборе осећамо потребу да напишемо неколико реченица о том начину прерачунавања изборне воље грађана, односно о томе
како се деле мандати. Формула белгијског математичара Донта подразумева наизменично дељење освојених гласова са 1, 2, 3... све до укупно
расположивог броја мандата. Прилично компликовано, да не ширимо.
Суштина је у томе да иако се систем назива пропорционалним, он није у
потпуности такав јер се његовом применом фаворизују најјаче листе, тј.
оне с највећим бројем освојених гласова.
Најједноставније речено: ако хоћеш да гласаш за напредњаке, заокружи њихов редни број; ако желиш да бираш неку другу листу, заокружи
одговарајући редни број; ако имаш намеру да погураш најјаче, ко год то
био 24. априла увече, а и пасуљ и кристална кугла казују исто – цртај и
шарај по изборном материјалу, створи бели листић или гласај за некакву
Партију уједињених космонаута (ПУК, хе, хе), која сигурно неће прећи
цензус.
Математика ће на донтовски начин нашу изборну вољу подржати.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Изађи, заокружи, не шкрабај!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Родитељи,
мислите на децу
Крајем јануара, када смо извештавали о случају двеју несталих девојчица
из Вршца које су у страху од реакције
родитеља због лоших оцена побегле
од куће, пренели смо и савет једног
инспектора панчевачке полиције.
Он је тада упозорио да у свакодневном раду из дана у дан примећује да родитељи све мање комуни-

цирају са својом децом и да их све
чешће кажњавају уколико нешто погреше. Према његовим речима, то
не само да је опасно и погрешно већ
последице могу бити далекосежне.
Тада је он апеловао на родитеље
да нађу начина да што више времена
проводе с децом и разговарају о њиховим проблемима, без обзира на
мањак слободног времена и обавезе.
Оправданост његовог упозорења
видела се ових дана, након што је полиција у Неготину пронашла беживотно тело 13-годишње девојчице која је претходно побегла од куће.
– Пре ове трагедије која је задесила нашу породицу, нисмо имали с
њом никакве проблеме. Једино смо
јој недавно забранили да користи
мобилни телефон и интернет и да
увече излази у град зато што је попустила у школи и мало више се виђала с дечком – изјавио је новинарима
отац настрадале девојчице.
Уместо да проба да се приближи
својој ћерки, разговара с њом, покуша да увиди њене проблеме и да јој
као старији и искуснији помогне, реаговао је на најгори могући начин –
репресијом и кажњавањем.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наранџасти на тлу, наранџасти на крову – предизборне активности.
Улица Николе Ђурковића и Стара пивара у позадини, у четвртак, 14. априла
Снимила Данијела Исаков

Колико је још деце широм Србије
којој је потребна помоћ родитеља
због тога што су запала у љубавне,
школске или неке друге проблеме?
Колико је родитеља који због обавеза на послу и свакодневне борбе за
преживљавање немају времена за
најмлађе?
Трагедија у Неготину је озбиљна
опомена да паралелно са економском кризом и падом стандарда
Србија све дубље тоне и у кризу морала, отуђености и краха некад општеприхваћених друштвених вредности.
Лошим утицајима медија, друштвених мрежа, агресије, вршњачког
насиља и других негативних појава
највише су изложени млади. Уколико им у таквој ситуацији најбољи
пријатељи не буду родитељи, неће
бити никог другог да им помогне.
С друге стране, ако их очеви и мајке буду кажњавали, одузимали им
мобилне телефоне и компјутере и
забрањивали изласке, то може само
изазвати њихов револт и имати негативне последице.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Старлете су наше звезде водиље.
Демократија је почела да се шири као епидемија,
па смо морали да је сузбијемо.
У возилу под пратњом по правилу је сумњиво лице.
Ако нико не зна за швалерацију, она губи сваки смисао!
Јавна тајна је строго поверљива. За њу знају сви и нико.
Узалуд се хватамо за главу. Ту нема помоћи.
Види се светлост на крају тунела. Неко нам је упалио свећу.
У нашој влади нема корупције. Тамо све функционише
као подмазано.
Оне које смо носили на рукама, сад не можемо да
спустимо на земљу!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ 1. МАЈ ЦРВЕНО СЛОВО У КАЛЕНДАРУ.
ПАДА НА УСКРС!
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РЕМЕК-ДЕЛА НА ФАСАДАМА У ЦЕНТРУ

„АРТ ТУРА” – ИЗЛОЖБА НА ОТВОРЕНОМ
Репродукције слика
Шагала, Пикаса,
Тулуз-Лотрека,
Надежде Петровић,
Ђорђа Крстића
и других аутора
За пет година поставка
гостовала у десетак
српских градова
Немојте бити збуњени када на
затвору у Његошевој улици
угледате „Улицу Сен-Венсан”
Мориса Утрила, или Јакшићеву „Девојку у плавом” на „Ерсте банци”, или пак Гогенову
„Тахићанку” на згради Самосталног синдиката – јер управо присуствујете необичној изложби на отвореном под називом „Арт тура” Народног музеја из Београда. Панчевачки
домаћин био је наш Народни
музеј, а само отварање је приређено у понедељак, 11. априла, у подне, у холу Градске
управе, где је (као и у Услужном центру) изложен један
део ових радова. Реч је о 24 репродукције дела из београдског Народног музеја, које су
урађене најквалитетнијом технологијом на сатен-канвас
платну, с гаранцијом од око
200 година без обзира на временске услове којима су изложене.

НОВИ УСПЕСИ НАШЕ СЈАЈНЕ ПЛИВАЧИЦЕ

Ањина игра секундама
Још једна Б-норма
за Олимпијске игре
Две златне и две
бронзане медаље
у Ајндховену

Када уметност ишета из музеја
Како је рекла оперативна директорка Народног музеја у Београду Гордана Грабеж, репродукције су рађене према сликама из три збирке институције
којом она руководи, а многи
грађани и не знају да се међу
њима налазе, рецимо, дела Пикаса, Шагала, Писароа и многих
других. Изложба је посебно значајна када се има у виду да наш
национални музеј већ дуго не
ради због реконструкције. Сама

тура инспирисана је традицијом гранд туре која је у периоду
од 17. до 19. века младим аристократама омогућавала да путујући Европом упознају врхунска дела тих и минулих епоха.
– За мене „Арт тура” има и
дубљу конотацију. Излазак
уметности ван објекта музеја
на неки начин је скретање пажње на положај културе у
овом времену – рекла је Светлана Месицки, директорка

Народног музеја у Панчеву, и
подсетила на неопходност неговања културе.
Ова изложба је први пут
отворена 2011. године у Кнез
Михаиловој улици у Београду,
након тога је гостовала у бројним српским градовима, а недавно и на аеродрому „Никола
Тесла”. Све репродукције су
постављене на објекте који су
обезбеђени видео-надзором.
Д. Младеновић

СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО МИНУТА

ПРОДУЖЕН КОНКУРС ДЕЧЈЕГ БИЈЕНАЛА

Од маркетинга ка
панчевачким кафанама

Радове слати до 30.
априла

У оквиру серије предавања
„Сто фотографија за сто минута” Удружења грађана „Посети
Панчево”, у уторак, 19. априла, у 19 сати, у дворани „Аполо” Дома омладине суграђани
ће моћи да „завире” у ентеријере панчевачких кафана којих више нема, а које су биле
важна места окупљања Панчеваца и њихових гостију.
„Ретке фотографије, филмски
записи, сећања појединаца, али
и осврти књижевника (Црњански), вратиће нас у прошлост, у
неко безбрижније време, у град
који је вековима радо био домаћин и инспирација гостима из
различитих крајева света и пружао им гостопримство и у својим надалеко чувеним кафанама”, наводи се у саопштењу.
Том догађају је претходило
подсећање на „Маркетинг и

про па ган ду у Пан че ву од
1960. до 1990. године”, које је
одржано 12. априла. Новинар
Ненад Живковић је уз бројне
фотографије дочарао време у
којем су се плакати, честитке
и рекламе радили простим
монтирањем (лепљењем) исписаног текста и фотографија (не баш најбољег квалитета). Посетиоци су могли да се
информишу и о начину на
који су предузећа којих одавно више нема („Тесла”, „Ремонт”, „Свилопрелац”, „Отпад”, „Кланица” итд.) суграђанима честитала Дан републике и Дан ослобођења или
пак нудила односно рекламирала своје производе. Било је
занимљиво видети и како су
се маркетинг и пропаганда
мењали с годинама.
Д. М.

Због великог интересовања
деце конкурс Шестог међународног бијенала уметничког
дечјег израза (6. БУДИ) продужен је до 30. априла (уместо
ранијег рока – 15. априла).
„Дуго смо трагали за темом
шестог Бијенала уметничког
дечјег израза којом ће се на
прави начин обележити десети рођендан манифестације и
њене маскоте – Муњевитог
Кринфолиона. Идеја је настала из нашег дубоког уверења
да лепота различитости даје
смисао свему на нашој планети”, наводи се у саопштењу организатора.
Овогодишњем БУДИ-ју подршку су пружили Амбасада
Велике Британије у Србији и
British Council, који ће бити
гости-домаћини шестог бијенала. Организатор фестивала

је Културни центар Панчева, а
манифестација ће се одвијати
од 13. маја до 16. јуна под слоганом „У врту различитости!”.
Позване су све образовне и
културне институције и деца
узраста до петнаест година да
пошаљу своје радове на конкурс с темом „У врту различитости!”.
Више информација о конкурсу може се добити на „Фејсбук” страни Бијенала и сајту
Културног центра Панчева
(www.kulturnicentarpanceva.rs).
Д. М.

Манипулативне активности

мију”. Како тврде надлежни,
коначна одлука о почетку, трајању и завршетку свих најављених и планираних манипулација бензинима и ароматима
увек се доноси у складу с резултатима мониторинг система,
прогнозираним и осмотреним
метеоролошким приликама и
проценом тренутне и будуће
ситуације. Међутим, како су
тог дана, према обавештењу
РХМЗ-а, метеоролошки услови
били неповољни за разблажи-

вање загађујућих материја у ваздуху, фабрике у јужној зони су
прекршиле споразум који обавезује загађиваче да у таквим
ситуацијама обустављају или
не започињу процесе који могу
довести до повећаног загађења
ваздуха.
У ноћи између 12. и 13. априла поново су регистроване високе
вредности ТНМХЦ-а, а највиша
вредност је измерена у 22 сата,
када је анализатор измерио концентрацију од 640 микрограма

У ИВАНОВУ ДЕСЕТИ ПУТ

Јубиларан
фото-сафари

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ

Почетком недеље грађане
Панчева узнемирио је несносан смрад који се неколико
дана ширио градом. У уторак,
12. априла, градски мониторинг систем за праћење опасних и загађујућих материја
регистровао је на мерном месту Ватрогасни дом повишене
концентрације укупних угљоводоника неметанског типа.
Средња једночасовна концентрација те опасне материје од
532,78 микрограма по метром
кубном измерена је у периоду
од 9 до 10 сати. У исто време
је средња једночасовна концентрација бензена била 13,67
микрограма по метру кубном.
Према информацији Центра
за обавештавање, није било позива грађана. У дневном извештају Рафинерије нафте Панчево стоји да су тог дана обављена
претакања на ауто-пунилишту,
железничком и речном пунилишту. Тог дана је препумпано
и 2.500 тона примарног бензина из Рафинерије у „Петрохе-

На једном од најзначајнијих европских пливачких
митинга, на којем је увек
жестока конкуренција, традиционалном „Ајндховен
купу”, одржаном од 6. до
10. априла у Холандији,
овог пута главна звезда била је – Ања Цревар.
У друштву бројних пливачких асова из целог света
наша млада суграђанка,
чланица ПК-а „Тамиш”,
још једном је потврдила да
је пред њом изузетна каријера. Освојила је чак четири трофеја, а остварила је и
нови Б-норму за Олимпијске игре у Рио де Жанеиру,
и то на 400 метара слободним стилом. Свака част!
Ања је најсјајнија одличја освојила у тркама на 400

м мешовито и 400 м слободно, у којој је поставила
нови апсолутни национални рекорд наше земље –
4:14,67. Бронзана одличја
је зарадила на дупло краћим дистанцама, у тркама
на 200 м мешовито и 200 м
делфин, у којој је такође
поправила апсолутни и
лични рекорд, испливавши
у времену 2:14,12.
Величанственим успехом у Холандији и скором
од четири трофеја из четири трке Ања потврђује да је
у одличној форми и да се
припреме на путу ка Бразилу одвијају у најбољем
реду. На највећој светској
спортској смотри, поред
својих главних дисциплина – 200 и 400 м мешовито,
Ања сада може да се надмеће и на 400 м слободно.
Други члан ПК-а „Тамиш”
и репрезентативац Србије
Чаба Силађи, иако повређен,
успео је да се пласира у финале трке на 100 м прсно.
А. Ж.

по метру кубном. Те вечери,
према информацијама из Центра за обавештавање, било је
укупно шест позива забринутих
грађана Војловице, Тополе и
Стрелишта. Дежурни у фабрикама су обавестили јавност да
тог дана није било поремећаја
у производњи. Како сазнајемо,
и тада су обављана пуњење на
ауто-пунилишту, железници и
баржама на Дунаву и такође је
вршено препумпавање пиролитичког бензина у „Петрохемију”.
Било како било, јасно је да су
активности у јужној зони рађене мимо договорених процедура, што је за последицу имало
енормно повећање нивоа опасних и загађујућих материја.
Несносан смрад указује на то да
у фабрикама у јужној зони мора
још много тога да се уради. Дакле, ко зна који пут је потврђено да је поштовање процедуре у
случају неповољних метеоролошких услова само привидно, а
не и крајње решење проблема.
З. Ст.

На више локација у Иванову
севаће поново апарати мајстора у недељу, 17. априла,
када ће бити одржан јубиларан, десети фото-сафари.
За тај дан у 9 сати заказано
је окупљање уметничких фотографа из земље, којих увек
буде преко сто, када ће бити
обављено пријављивање учесника. По завршетку наведених формалности кренуће се
на терен, а прво је у плану, и
то од 9.30, фотографисање у
Цркви Светог Ванделина.

Организатори, ивановачки
Дом културе и Фото-група
„Дунавац”, обезбедили су и
посету појединим аутентичним кућама, вожњу тракторима и чамцима, као и одлазак на реку.
За 14 сати је предвиђено
отварање изложбе фотографија под називом „Индија”
аутора Золтана Бисака из
Иванова, а потом ће уследити ручак и дружење учесника и гостију.
Ј. Ф.

ПОВОДОМ 147. РОЂЕНДАНА „ПАНЧЕВЦА”

Положено цвеће на
споменик оснивачу

Поводом 147. рођендана
„Панчевца” делегација наше
медијске куће, коју су чинили њен власник Зоран Пешевски, директор Драган
Жујовић и главни уредник
Синиша Трајковић, 13. априла је положила цвеће на споменик Јовану Павловићу,

оснивачу нашег листа, на
улазу у Народну башту.
Тиме је настављена дугогодишња традиција установљена ради одавања почасти
професору и новинару који је
пре скоро век и по покренуо
најтиражнији локални недељни лист у Србији.
М. Г.
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СТРАНАЧКА ПРЕДИЗБОРНА ОБЕЋАЊА
Током протекле недеље Лига социјалдемократа Војводине нагласила је како ће уколико дође на власт, Панчевцима обезбедити железничку обилазницу, асфалтиране улице, боље
функционисање јавних предузећа и окретање града ка пољо-

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

За социјално
праведно друштво
Градски одбор Партије уједињених пензионера Србије
нагласио је на конференцији
за новинаре одржаној у среду, 13. априла, да се залаже
за изградњу социјално праведног друштва и за решења
која омогућавају елементарно достојанство угроженим
категоријама становништва.
– Приоритет нам је брига
о пензионерима и младим
незапосленим људима. Активно ћемо радити на програму социјалног предузетништва, који представља једини начин за отварање нових радних места – изјавио
је Милан Станојковић, председник ГО ПУПС-а.

Овом приликом је речено
како је „пљачкашка” приватизација негативно утицала
на привреду Панчева.
– Сматрамо и да је веома
битно извршити реиндустријализацију у нашој средини, јер је то данас заиста
најважније питање. Треба
решити и проблем велике
стопе назапослености и одлазак младог стручног кадра у иностранство – казао
је Петар Дошен, потпредседник ГО ове партије.
Чла но ви ПУПС-а ис та кли су да у потпуности подр жа ва ју по ли ти ку ко ју
спроводи Српска напредна
стран ка.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Критиковали
смо лоше одлуке

Тежак положај особа
са инвалидитетом

Оливер Петковић и Денко
Тончев, кандидати Лиге социјалдемократа Војводине
за одборнике у Скупштини
града Панчева, на конференцији за новинаре одржаној у понедељак, 11. априла,
говорили су о досадашњем
залагању и постигнутим резултатима рада те странке,
али и о програму који би
она спроводила наредне четири године. Истакли су да

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Грађани имају избор

је пар ти ја у прет ход ном
мандату била у опозицији и
да је тада оштро критиковала све лоше предлоге одлука, али и подржала оне
који су били добри за грађане.
– Као одборник ЛСВ-а,
јавно сам говорио о пробле-

ЗАКУПЉЕН

На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 12.
априла, Градски одбор Социјалдемократске странке
поручио је грађанима да
имају прилику да бирају између власти и оних који би
боље руководили градом.
– На нашој листи с кандидатима за одборнике у Скупштини Панчева налазе се људи који су рођени у овом граду
и они који нису, али су решили да своју судбину вежу за
будућност његових становника – изјавио је Срђан Миковић, председник ГО СДС-а.

Казао је да има жељу да
његова деца живе у уређеном месту, да похађају сигурне школе и да остварују
основно здравствено осигурање. Додао је да су чланови
ове странке доказали да немају резервни град и да им
због тога треба указати поверење.
– У досадашњем периоду
лоше су утврђени приоритети развоја Панчева и насељених места, а дешавало се и да
годинама нису завршени одређени пројекти – истакао је
Миковић.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Нудимо
транспарентност

Покрет „Доста је било” предао је Изборној комисији
листу с кандидатима за одборнике у Скупштини Панчева у четвртак, 7. априла.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

– Наш покрет први пут
учествује на изборима, а
грађанима нуди потпуну
транспарентност, пре свега
ради спречавања криминала и корупције – изјавио је
Никола Ћебић, кандидат за
одборника.
Он је овом приликом казао како се на тој листи
углавном налазе нови људи
у политичком животу.

привредној производњи, а чланови Демократске странке су
истакли да би се у том случају залагали за права особа са инвалидитетом, укидање финансирања партијског кадра и бољи
статус пензионера.

му пијаће воде, о прикључењу северних села на градску
мрежу, о лошем раду јавних
комуналних предузећа у насељеним местима, као и о
незаконитим одлукама које
је Скупштина Панчева доносила, а због којих ће грађани
плаћати одштету – изјавио
је Петковић.
Казао је да ће се убудуће
залагати за издвајање више новца за школе, окрета ње Пан че ва по љо при вредној производњи и за
то да мештани села имају
једнаке услове за живот и
рад као што имају становници града.
Тончев је овом приликом
нагласио да би он велику пажњу посветио изградњи железничке обилазнице, преко
моста у Винчи.
– Ангажоваћу се око наставка тог посла, а такође
сви знамо да се у насеље
стара Миса није улагало око
30 година, па ћу се заузети и
за асфалтирање Војвођанске, Шајкашке, Црногорске
и других улица – подвукао
је Тончев.

ПРОСТОР

На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 12.
априла, чланови Демократске странке говорили су о
тешком положају особа са
инвалидитетом, као и о статусу пензионера.
– Особама са инвалидитетом није омогућен приступ
свим градским институцијама, а ти људи имају проблема и с јавним градским превозом – изјавио је Немања

додавши да ће се ДС залагати за побољшање спровођења њихових права.
Говорећи о положају пензионера, Душан Стојић, кандидат ове странке за градоначелника, рекао је како ће
се трудити да најстаријим
суграђанима обезбеди достојанствен живот.
– Трудићемо се да укинемо све комисијске послове
који имају везе с финанси-

Терек, кандидат ДС-а за одборника у Скупштини града.
Казао је да је 2009. године
донет Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом који је довео до одређених помака у тој области,
али је нагласио да се он данас недовољно примењује,

рањем партијског кадра, а
приоритет ће нам бити боље управљање и уштеда у
јавим предузећима, а не на
пензионерима. Залагаћемо
се за то да најстарији грађани буду безбедни и да имају добру здравствену и социјалну помоћ – истакао је
Стојић.

ПОКРЕТ СТАРЧЕВО

ИЗБОРИ 2016. – СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ
НАЈВЕЋИ КОНКУРС ЗА РАДНА МЕСТА У СРБИЈИ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

На локалним изборима
такмичиће се 11
листа странака
и коалиција
Прагматизам и
користољубље
истиснули
партијске идеологије
Конкурс за нова радна места у
Панчеву, Војводини и Србији
траје до 24. априла, а пријем
документације закључен је
12. априла, када је конкурсна
комисија под званичним називом Градска изборна комисија прогласила 11 листа кандидата за примање апанаже
намењене скупштинским дизачима руку (верзија владајуће већине), односно галамџијама за говорницом (верзија
опозиционе мањине).
Пред „изборним телом” у
Панчеву, тачно десет дана након изласка овог броја „Панчевца”, појавиће се 11 листа са
укупно 366 имена кандидата за
наведене функције. На Збирној
изборној листи поређане су на
следећи начин: 1. „Александар
Вучић – Србија побеђује”, 2.
„Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак”, 3. „Демократска странка – др Душан
Стојић”, 4. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална
странка”, 5. „Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија – Драган
Марковић Палма, Демократска партија Македонаца”, 6.
„Двери – Демократска странка
Србије – Мењај набоље”, 7.

ЗАКУПЉЕН

Кастинг за нова лица Скупштине биће одржан 24. априла
„СДС – Срђан Миковић”, 8.
„Петар Андрејић – Нестраначка грађанска листа”, 9. „Доста је
било – Саша Радуловић”, 10.
„Vajdasagi Magyar Szövetség –
Pásztor István / Савез Војвођанских мађара – Иштван Пастор”,
11. „Савез за боље Панчево –
Либерално-демократска партија – Нова странка”.
Прецизније речено, наведене листе конкуришу за будућу
скупштинску већину, која ће
обезбеђивати покриће будућој
власти кад буде „одавала признање” својим активистима за
верност, залагање и самопрегоран политички рад у виду
давања уговора о раду у јавним
предузећима, установама и на
другим пригодним местима
где је могуће обезбедити синекуре (незаслужена примања).
Тиме се награђују лепљење
плаката, дељење изборног материјала, обезбеђивање „сигурних гласова”, које подразумева
разне радње, попут малтретирања поштеног света телефон-

ПРОСТОР

ским позивима или директним доласком на кућни праг
да би се агитовало за сопствене
странке и вође. Уз ово понекад
иду и мање-више нескривене
претње, попут изношења података о члановима породице с
правом гласа и података о томе да ли су и када гласали, те
„препорукама” да би добро било да изађу на биралишта и заокруже конкретну листу. Људима се постављају неумесна
питања о томе за кога ће гласати и на тај начин се уноси
страх међу бираче.
Понекад се прибегава поткупљивању у виду новца или робе
оних који заокруже „праву” листу или кандидате, а та врста
обезбеђивања „сигурних гласова” примењује се углавном међу
сиромашнијом популацијом.
Неке од наведених метода
„политичке борбе” за „европске вредности” старе су колико и вишестраначје у садашњој Србији. Оне ригидније
методе до 2014. нису биле ви-

ђене. Све је почело кад је лоша политика убила привреду,
па су странке преузеле функцију предузећа и трговинских
организација. Пионири тог
правца у политици били су
социјалисти и јуловци који су
својевремено пред камерама
у кампањама примали групе
нових чланова којима је обећавано запослење.
Њихови опоненти су након
2000. овај модел из године у
годину усавршавали, да би он
данас достигао невиђене размере. Из политике су свакако
избачене идеологија и етика, а
њихово место заузела је бескрупулозна прагматичност макијавелистичког типа. За прилично кратко време прешли
смо пут од корпоративног политикантства до паравојних
партијских организација заснованих на чврстој дисциплини. У ком правцу ће се ствари
кретати даље, видећемо већ за
месец дана.
Д. Вукашиновић

КОАЛИЦИЈА ДВЕРИ – ДСС – МЕЊАЈ НАБОЉЕ

ЗНАТЕ ЛИ ГДЕ СТАНУЈЕ СРЕЋА?
Младост, то је борба, упорност, срећа. Небрига државе
одвелa je младе и образоване
људе далеко од куће. Ми,
млади Панчева, кажемо: наша нада није напуштање земље. Желимо да дамо допринос: да мењамо набоље. Потребна нам је помоћ свих
оних који се нису предали.
Желимо да живимо, а не да
преживљавамо. Искористите
своје бирачко право:
Нека срећа живи у Панчеву!
Шта нам је важно? Породица, пријатељи, љубав, образовање, посао, путовања, здрав
живот. Када питамо наше
пријатеље шта очекују у животу, многи од њих кажу: ништа. Али то није истина! Утонули су у безнађе. Знају где
живе и како. Свесни су. Не
радују се више. Не планирају.
Човеку треба посао за пристојан живот; да би га добио –
мора да буде члан владајуће
странке! Данас то тако иде.
Зар не?
Ми смо против тога! Нећемо и не желимо. Ми кажемо:
доста! Нисмо се школовали,
учили и спремали за живот да
би нас неко понижавао. Желимо да нас вреднују по образовању, способностима и умећу. Хоћемо посао, боље услове
живота, породицу и децу. Радост нам треба, смех и ведрина. Наши пријатељи не смеју
да потону у пороке зато што
им је неко ускратио шансу.
Многи млади данас спремају
пасоше, уче језике и одлазе.
Ова земља више није њихова
отаџбина, ова земља је њима –
зла маћеха. Желимо да останемо. Да своје образовање
употребимо за корист наше
земље и наших грађана.
Ми не видимо своју земљу
у окриљу НАТО алијансе, јер
до бро пам ти мо ра не ко је
нам је она нанела. Не верујемо у добронамерност земаља
Европске уније, јер нас сма-

трају за људе другог реда, колонију у коју ће пласирати
сво је про из во де, ло ши јег
квалитета од робе за сопствена тржишта. Нећемо да
будемо њихова јефтина радна снага, да богати буду још
богатији, преко наших леђа!
Имамо свој понос!
Знањем ћемо мењати ову
земљу и овај град – набоље!
Ми знамо да може: требају
нам школе са образовним
профилима који прате потребе привреде нашег града. До-

на трибинама, предавањима
и часовима веронауке и грађанског васпитања одлично
упознају са свим врстама ризичног понашања, да се оспособе да препознају проблеме
и да их решавају.
Морају да заживе хуманистичке вредности, а да се
предупреди нетрпељивост и
насиље. Школски спорт треба
да буде бесплатан, уз турнире
школских тимова. Желимо
да млади буду подстрек, подршка и нада старијима.

дати значајнији простор и за
неговање културе, уметности
и традиције свих народа који
живе у Панчеву. Родољубље
се негује.
Волимо природу и животиње; желимо уређен парк за
кућне љубимце и добар смештај за напуштене животиње.
Деца и љубимци не треба да
буду на истом терену из
здравствених и безбедносних
разлога.
Поштовани суграђани, драги пријатељи, не губите веру,
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Светски дан здравља

Поводом обележавања Светског дана здравља у четвртак,
7. априла, Панчево је посетила Славица Ђукић Дејановић, потпредседница Социјалистичке партије Србије, која
је истакла да право на лечење
морају имати сви грађани, а
не само богати.
– Сви се понекад налазимо у ситуацији када нам је
потребна примена неке медицинске мере, што значи да
смо сви пацијенти. Здравственим радницима треба
одати признање за стручност
и хуманост, али ми и постојимо због наших грађана.
Структура којој припадам, то
јест СПС – Јединствена Србија, сматра да је боље спречити него лечити – изјавила
је Славица Ђукић Дејановић.
Она је казала да је важно брзо постављање ди-

јагнозе пацијентима, додавши да рехабилитациони третмани и квалитетна
терапија морају бити доступни што већем броју
људи.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак,
12. априла, социјалисти су
истакли да ће се ангажовати за очување срца економије Панчева, то јест, „Азотаре” и „Петрохемије”.
Никола Дангубић, председник ГО те партије, изјавио је:
– Поред тога, залагаћемо се да не буде више калдрмисаних улица, за болницу под једним кровом,
за пијаћу воду у свим селима, да стара лица примају
пуну пензију, за боље
школство и за бржи економски развој и запослење
свих грађана.
С. П.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Подршка старијим
суграђанима
У малој сали Градске
управе у понедељак, 11.
априла, одржана је трибина Српске напредне странке под називом „Подршка
најстаријим суграђанима”.
Присутнима су се обратили Саша Павлов, градоначелник, Ненад Шалетић,
председник Уније пензионера СНС-а, и Наташа Станисављевић, секретарка за
социјалну заштиту Града
Београда.
Овај догађај је био посвећен актуелној проблематици у вези с побољшањем
социјалног статуса пензионера, а разговарало се о могућим и остварљивим начинима унапређења квалитета живота најстаријих суграђана, у складу с програмима које најављује премијер Александар Вучић.
– Пензионери су темељ
наше прошлости, али и веома значајна популација
која данас чува социјални
мир помажући своју незапослену децу и унучад. Не
тај начин они истовремено
граде и чувају будућност

ове земље. Недавно повећање пензија потврђује не
само исправан пут који је
одабрала актуелна влада
већ решеност да пензионерима, у што скоријој будућности, живот буде што
квалитетнији. Ових дана
ради се на побољшању јавног саобраћаја и то ће
умногоме помоћи не само
пензионерима већ и њиховим унуцима који студирају у Београду и њиховој деци која тамо раде. Није могуће преко ноћи исправљати туђе грешке, поготово
оне које су чињене протеклих 16 година, али Унија
пензионера СНС-а и овом
трибином потврђује своју
решеност да се помогне
старијим суграђанима –
рекао је Шалетић.
С. П.

ЛДП И НОВА СТРАНКА

Програм коалиције

ста нам је образовних реформи које стално умањују ниво
знања које стичемо. Хоћемо
да радимо у свом граду, а да
нам странке не буду бирои за
запошљавање!
Када ми будемо одлучивали о вредностима које овај
град треба да има, бринућемо: да млади буду безбедни;
да се поштују прописи о продаји алкохола младима; да се
граде спортски терени и редовно одржавају постојећи;
да се уметност младих подржава и помаже. Млади и најмлађи Панчевци морају да се

Ученици – путници из насељених места наше општине
желе чешћи превоз. Неопходно је да цена карата буде једнака за све – без обзира на
удаљеност од града. Да се
ураде бициклистичке стазе
до свих села и уреде градске.
Из буџета Града треба
одвајати значајнија средства
за културно-образовне програме намењене младима.
Програми морају бити бесплатни за школску и студентску популацију. Доступни
програми су претежно „урбани и андерграунд”, мора се

наду, нити љубав. Ускоро ће
избори: изборите се оловком,
заокружите коалицију „Двери
– ДСС – Мењај набоље!” Млади Панчева, не ћутите! Немојте преспавати недељу 24.
април! О вама се ради! Ако
одустанете од гласања, одустали сте од шансе да сопствени живот држите у својим рукама. Морамо заједно.
Да променимо систем вредности око нас. Немојте се
уклањати лошијима од себе.
Срећа прати храбре!
Гласајте 24. априла. Нека
се #срећа досели у Панчево!

Коалициони партнери Либерално-демократска партија и Нова странка истакли
су на конференцији за новинаре одржаној у недељу,
10. априла, да је кампања за
локалне и покрајинске изборе у другом плану и да је
неопходно управо на тим
нивоима представити програме и циљеве за наредне
четири године. Нагласили
су да ће бити потпуно јасни
и да бирачима желе да понуде конкретне ствари које би урадили у наредном
мандату.
– Обећавамо да ће пијаћа вода стићи до сваке куће у Панчеву, да ће северна
индустријска зона бити завршена и спремна да у роПетак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ку од две године прими нове инвеститоре, да ће град
добити модеран хотел, да
ћемо обезбедити инвестиције од 100 милиона динара годишње за пољопривреду и да ћемо смањити
цену грејања за 15 одсто, а
за одношење смећа за 10
одсто – изјавио је Предраг
Патић, менаџер ГО ЛДП-а.
Овом приликом је Саша
Павловски, председник ГО
Нове странке, казао да ће
се та партија борити за
проширење пријемних капацитета „Дечје радости”,
како се не би поновила
„бламажа” у којој су се
имена деце извлачила као
на лутрији за упис у ту
установу.
С. П.
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СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ – ИЗБОРИ 2016.
ПЕТАР АНДРЕЈИЋ – НЕСТРАНАЧКА
ГРАЂАНСКА ЛИСТА

ГРАЂАНСКА ПРАВА МЛАДИХ И ИЗБОРИ 2016.

Подићи свест омладине
Циљ грађана окупљених
око листе „Петар Андрејић
– нестраначка грађанска листа” јесте подизање свести
омладине јер, како они наводе, постоји велики проценат незаинтересованости за
политичка и друштвена дешавања у граду.
– О пасивности омладине
говоре статистички подаци
који указују на то да само од
пет до 10 одсто излази на
изборе. Ми желимо да чујемо став младих, како бисмо
били њихови гласноговорници, а такође сматрамо да
без дијалога нема разумева-

Апатија
на факултетима

ња, па нам је и потребна
омладина са ставом – рекла
је Симона Станковић, кандидаткиња ове групе грађана
за одборницу у Скупштини
града, на конференцији за
новинаре одржаној у уторак,
12. априла.
С. П.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Помоћи породична
газдинства
Политика коалиционих партнера Српског покрета Двери
и Демократске странке Србије није задуживачка, већ је
она која се бави производњом
и запошљавањем – истакнуто
је на конференцији за новинаре одржаној у среду, 13.
априла.
Дарко Јаћимовски, координатор Савета за технолошки развој овог покрета, нагласио је како је стимулисање
развоја привреде могуће само
уз разне пореске олакшице и
путем финансијских подстицајних средстава.
– Сматрамо и да треба подстаћи и породична газдинства
помоћу којих се, поред еко-

ЗАКУПЉЕН

ПОЛИТИКА СЕ ТИЧЕ СВИХ ГРАЂАНА

номских вредности, истиче и
снага породице, која је једно
од стратешких питања наше
политике. Такође, ми смо за
отварање ка азијским државама, јер би на тај начин Србија
проширила тржиште на које
би извозила робу – изјавио је
Јаћимовски.
Он је казао је да ће се
Двери заједно са ДСС-ом
залагати за формирање
аграрне банке Србије, која
ће улагати новац у пољопривреду и сточарство, додавши да ће се ангажовати
и на стварању могућности
да домаћи произвођачи дугорочно користе државно
земљиште.
С. П.

Трибина под називом „Грађанска права младих и избори
2016” одржана је у петак, 8.
априла, у кафе-клубу „Купе”,
а у организацији часописа
„Видело” и Грађанске акције
Панчево. Панелисти су били
Сергеј Трифуновић, глумац,
Владимир Павићевић, политиколог, и Богдан Ристић,
оснивач организације „Млади”, а путем „Скајпа” у разговору је учествовао и Никола
Срдић, председник Студентске уније Србије. Модератор
је била Мара Недељков, уредница поменутог листа.
На шта треба обратити пажњу у предизборној кампањи,
колико су млади медијски писмени и зашто су скрајнути на
маргине биле су неке од тема
о којима се дискутовало.
На самом почетку догађаја
Павићевић је нагласио да је
политика дисциплина која се
тиче организовања, управљања
и осмишљавања заједничког
живота људи на једној територији, што значи да се она тиче
свих грађана.
– Свако од нас има право да
говори, да критикује, да се
кандидује, да саопшти своје
предлоге и да одлучује, уколико добије то право на изборима – изјавио је Павићевић.
Казао је и да постоји много
разлога за критиковање политичких странака, али да су
оне ипак део плуралистичког
друштва. Такође, Павићевић
сматра како студенти данас
ретко реагују, не показују не-

Учесници трибине у кафе-клубу „Купе”
задовољство, не организују
протесте, чак и када се ради о
битним и крупним стварима
које их се тичу.
Овом приликом Трифуновић је истакао да је постојање
политичке сцене у Србији
ужасавајуће и да је најгоре
што може да се деси једном
народу, то што уопште зна како се зову политичари који воде државу.
– Жудим за тим да живим у
земљи у којој се не зна ко су
потпредседници. Поента је
што се гомила медиокритета
намеће и труди да буде што
познатија, а требало би да се
истичу глумци, певачи и дру-

ги уметници. Чим су политичари популарни, то значи да с
државом и главама становника нешто није у реду – рекао је
Трифуновић.
Он је саопштио и како су
многи грађани нашли ухлебљење
у странкама, као и да не разуме
младе људе који су учлањени у
разне партије зарад личних интереса, додавши да се свака
власт труди да народ буде што
глупљи и затуцанији, јер на тај
начин путем „популарности”
добија гласове.
Ристић је као представник
омладине говорио о разлозима
који су га мотивисали да се активира у оквиру поменуте ор-

ПРОСТОР

ганизације. Нагласио је како је
главни узрок томе био недостатак конкретних идеја које
су неопходне младим људима.
– Иако је ово невладина организација, она се бави управо
стварима у области јавних политика. Уређујемо игралишта,
бавимо се неформалним образовањем младих и обезбеђујемо праксу за студенте – подвукао је Ристић.
Он је нагласио и како у студентским домовима и на факултетима влада апатија, а да
управо студенти треба да буду
просвећенији и да схвате значај политичког ангажмана.
С. Првуљ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАНЧЕВО СВИМА БОЉЕ
Председник ГО СПС-а Никола Дангубић, кандидат коалиције око Социјалистичке партије Србије за градоначелника Панчева, одборника Скупштине града и републичког
посланика, у разговору за
„Панчевац” каже да је уверен
да ће одборничка листа коју
предводи изменити лице
Панчева. Поносан је на људе
који су на листи и који је подржавају.
• С каквом листом излазите на предстојеће изборе и
који је ваш мотив да се
кандидујете за градоначелника?
– Грађани Панчева заслужују да град воде
стручни људи, који препознају проблеме суграђана
и који су спремни да их решавају, а управо ти људи
су на листи за одборнике
коалиције око СПС-а у
Панчеву. Част ми је што
сам као кандидат за градоначелника на челу тима у
коме доминирају људи с
високом и вишом струч-

ном спремом, али ту су и
пољопривредници, техничари и пензионери, у коме
је доста младих, жена и
припадника националних
мањина.
Осетио сам потребу да нешто урадим за Панчево, за
нашу децу, будућност. Имамо превелики одлив младих
људи. Премало се озбиљно
ради, јер су на многим позицијама људи којима су прва
радна места политичкоуправљачка и који немају
довољно знања ни искуства.
То је један од разлога што
желим да променим нешто
у овом граду и мислим да се
крећемо у добром правцу,
јер се на одборничкој листи
СПС–ЈС–ДПМ окупило доста људи са искуством који
знају и умеју. Надам се да
ће наши кандидати бити
препознати од стране грађана, јер доста смо давали
шансу онима који не знају,
а Панчево заслужује свима
боље.
• Како видите даљи развој Панчева?

УЗ СПС ДО ПОБЕДЕ
Никола Дангубић, кандидат СПС-а за градоначелника
Панчева, после завршетка Пољопривредног факултета у
Земуну каријеру је започео у компанији ДДОР Нови Сад.
Уз напоран рад, стручност и жељу за усавршавањем резултати су били неминовни.
Професионални пут Николе Дангубића је показатељ капацитета и спремности у решавању све већих изазова. С позиције регионалног директора првог пензионог фонда Дунав –
ТБИХ за јужни Банат препознат је за директора главне филијале компаније „Дунав осигурање" за јужни Банат, где је дванаест година постизао запажене резултате. Предан је струци.
Са својих 46 година, кандидат СПС-а за градоначелника вољени је тата Јелене и Милице и Мирјанин супруг.

– Основна визија развоја
града је очување фирми које су стуб економског развоја Панчева, у првом реду
„Азотаре” и „Петрохемије”,
као и Рафинерије нафте,
али и оснаживање приватног сектора, посебно малих
и средњих предузећа. СПС
се залаже за Панчево у које се инвестира и где се
зна вредност домаће привреде и сваког новог радног места, за Панчево које
пружа могућности младима и прави амбијент за боље сутра.
СПС има спреман Акциони план, који представља
матрицу предлога приоритетних мера, активности и
потенцијалних инвестици-

ја с роковима и задацима
одговорних институција за
период од 2016. до 2020.
године. Желимо да имамо
Општу болницу под „једним кровом” достојну здравља, да Панчево буде без
калдрмисаних улица, а да
села у нашем окружењу
имају исправну воду и пољопривредни буџет за развој малих и средњих газдинстава. Учинићемо све
да школе буду посвећене
ученицима и наставницима – да младост остане у
Панчеву, да пензионери
имају пуне пензије и да се
повећа градска брига о
мајкама, незапосленима и
социјално угроженима.
Панчево заслужује да буде

боље него данас и сва залагања и решења која нудимо усмерена су у једном
правцу, а то је Панчево
свима боље.
• Свесни сте чињенице
да се лоше живи у Панчеву
и да ће многи рећи да су и
социјалисти делимично
одговорни за постојеће
стање?
– СПС двадесет година
не влада у Панчеву и то се
осећа. Лоше економско
стање блокира прогресивне
социјалне мере, због чега
град трпи. На предстојеће
изборе идемо свесни чињенице да у нашем граду и
околним селима много људи живи лоше и да смо у
прошлости правили гре-

шке које морамо исправити. Боље Панчево зависи од
економског развоја и прво
што морамо да урадимо, јесте да напунимо градску
касу. То је могуће једино уз
стручне људе који то знају
да раде и имају богато радно искуство, довољну зрелост и жељу да помогну
Панчеву. Искуства која
имамо с људима који воде
наше градске установе, а не
осећају Панчево као свој
град, веома су свежа и болна. Доста људи који су ван
Панчева на неки начин
управљају нашим градом,
што није добро. Локална
власт је пала на примеру
Апотеке. У тој установи,
као и у већини градских
предузећа, постављани су
људи с политичким, а не
радним искуством.
• Која је ваша порука
грађанима Панчева и
околних села?
– Управо о нама се одлучује 24. априла, драги наши
суграђани, о томе како ћемо живети и зато је потребно да имамо што већу снагу
у градској скупштини. Само
искусни и прави људи ће
повести овај град напред,
не неком претераном брзином, већ стабилним развојем од пет до петнаест одсто
годишње. Вероватно нама
треба више, али не можемо
брже уколико желимо сигуран прогрес.
Позивам вас да заокружите број пет на листи за
одборнике и да на тај начин подржите СПС за свима боље Панчево.
САМО ХРАБРО – ДО
ПОБЕДЕ!
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ЕКОНОМИЈА

Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛИЦИТАЦИЈА ЊИВА ПОЧЕТКОМ ЈУНА
САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

КОНАЧНО НА ВРЕМЕ

Mаја Судимац, дипл. инжењер заштите биља

Први закуп по новим
правилима само на
годину дана

Превенција тровања
пчела пестицидима

Оштре казне за
узурпацију земље
Ове године ће лицитација државног пољопривредног земљишта бити спроведена до 1.
јуна, јер је годишњи програм
на основу којег се тај посао
спроводи Градско веће усвојило у понедељак, 11. априла, а
пред Скупштином Панчева ће
се наћи већ у четвртак, 14.
априла. Локална самоуправа
је овај документ сачинила у
законском року, а брже него
иначе добила је и сагласност
надлежног министарства, јер
је то претходних година био
озбиљан проблем због којег су
лицитације спровођене с великим закашњењем.
Маја Свир чевић Пре кић,
чланица Градског већа задужена за пољопривреду, рекла
је да ће закупцима бити понуђено готово 13.000 хектара. У
ту површину не улази 129
хектара додељених дому „Срце у Јабуци” и Пољопривредној школи, те око 400 хектара
датих у право пречег закупа.
Полови ну те земље ће по
основу поседовања заливног
система обрађивати предузеће „Омољица”, а остатак ће
служити за исхрану стоке у
фирмама „Качарево” и „Фин
агро” из Рашке, те код сточара Мирка Максимовића.
„Стари Тамиш” има право
на око 4.000 хектара по истом
основу, али је и даље у пасивном статусу. Та земља је ушла
у програм лицитације и по на-

логу министарства ће бити дата закуп уколико такав статус
тог предузећа не буде укинут,
а у противном ће је оно добити на обраду.
Маја Свирчевић Прекић је
оценила да ће њива бити довољно и у том случају за панчевачке ратаре. Свако од њих ће
у првом кругу, као и досад, моћи да закупи до 50 хектара, а
незваничне информације из
министарства говоре да ће уговори бити склопљени на годину дана. То значи да ове године
неће бити закупа по основу инвестиционог улагања.
Наша саговорница је подсетила на пооштрене казне за
узурпаторе државних ораница, што подразумева стављање
домаћинства у пасиван статус,
кривичну пријаву и наплату

троструког износа просечне
цене закупа у јужном Банату.
Додала је да је коришћење
земље по програму за 2015.
спроведено у складу са закључком Владе Србије у свим катастарским општинама осим у
Банатском Новом Селу. Само
тамо паори нису могли да се
договоре о подели земље, а
главни проблем је било то
што су многи хтели исте парцеле, па на крају нико неће
добити ништа. Бар не по повлашћеној цени од 190 евра
по хектару, колико ће плаћати они који су успели да постигну договор и пријаве се
Министарству пољопривреде
до 1. маја. Они ће на основу
тога направити поравнање с
државом на поменути износ и
тако се „легализовати” као за-

купци, а сви остали које инспектори ухвате да раде државну земљу мораће да плате
570 евра по хектару.
Новосељани су међусобно
„заратили” око парцела, па
градоначелник Саша Павлов
и Ма ја Свир че вић Пре кић
нису успели да их смире, тако да је у једном тренутку морала да интервенише и полиција. Саговорница „Панчевца” сматра да је на ову збрку
утицао и сам закључак Владе,
јер је био превише уопштен.
Она је упозорила на то да је
по љо при вред на ин спек ци ја
добила додатне инспекторе
па ће спроводити појачани
надзор. То значи да се могу
оче ки ва ти оштре санк ци је
према узурпаторима државне
земље.

Почела су хемијска третирања
воћњака, јер је без примене
пестицида готово немогуће
остварити високе приносе и
очувати квалитет пољопривредних производа. Међутим, коришћење хемијских
препарата мора бити у хармонији са животном средином,
а то значи да се поред сузбијања штетних организама
истовремено морају чувати
они корисни.
Пчеле квалитетним опрашивањем подижу принос појединог воћа и до десет пута,
а сунцокрета два пута. Зато
се у развијеним земљама
пчеларима плаћа да донесу
своје кошнице у засаде воћа.
Употреба пестицида у време цветања воћа нарочито је
опасна за пчеле. Зато је на
сваком паковању заштитних
средстава наведено колико је
оно токсично за ове инсекте,
као и ограничење у погледу
времена примене конкретног пестицида.
Најпре је неопходно знати
да се мере заштите пчела
приликом прскања односе
на све кошнице у кругу од
пет километара од третираног воћњака. Затим треба
имати на уму да пчелари не
могу лако на сваки знак да
ће прскање бити обављено
преместити кошнице, па их
треба обавестити о томе на
време, односно два дана раније, како би имали времена
да затворе пчелиња друштва,
а третмане би требало обављати у вечерњим терминима. Пчелари треба да поред

кошница истакну таблу с
бројем телефона на који их
воћари могу обавестити о
прскању воћњака.
Хемијске третмане није дозвољено изводити на удаљености мањој од 60 метара од кошница. У обавештењу о прскању обавезно је навести које активне материје садрже препарати, јер постоје различити
степени штетности по пчеле.
Пољопривредници треба да
користе оне безопасније.
Велики проблем може
представљати преношење пестицида ветром на суседне
усеве и другу флору који су у
цветању. Зато треба водити
рачуна о временским условима по којима се изводе третмани, као и о коришћењу дизни на прскалицама које умањују овај ефекат.
Извор контаминације пчелињих друштава представљају и остаци пестицида
просути приликом припреме
раствора, цурење из прскалица на путу до места примене препарата, као и просипање неискоришћених пестицида на недозвољеним
местима.
Исто тако је важно едуковати пчеларе о начину тровања пчела и типичним симптомима које поједине групе
пестицида изазивају код тих
инсеката. Најефикаснији начин заштите је да пчелари
преко својих удружења буду
у контакту с власницима засада и у обостраном интересу избегну могуће неспоразуме и проблеме.

ПОЧИЊE ОЗБИЉАН РЕМОНТ „АЗОТАРЕ”

Гради се нови торањ КАН-а
„Сименс” обезбеђује
савремену опрему за
будући објекат
Премијер Александар Вучић
недавно је у Панчеву, у својству
председника Српске напредне
странке, најавио да ће „Азотара”
и „Петрохемија” опстати. Постоје незваничне потврде ових
Вучићевих речи из фабрике
пластичних маса, а „Панчевац”
је из „Азотаре” добио и конкретне податке који показују да држава намерава да очува фабрику минералних ђубрива.
Александар Божић, председник Синдиката сменских и производних радника тог предузећа, рекао је да су у њему почели
озбиљни ремонти, од којих су
неки од капиталног значаја.
Пре десетак дана плански су заустављени Карбамид и Амонијак, а у среду, 13. априла, обустављена је производња гранулисаног ђубрива јер је престао
да ради погон КАН.
До краја маја радиће само
једна линија Киселине и постројење АН ради производње
течног ђубрива УАН.
– После дужег времена у
„Азотари” ће бити спроведени
радови од капиталне важно-

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

сти за фабрику, јер ће стари
торањ КАН-а бити срушен до
темеља како би на том месту
био изграђен нов. То је веома
важно за подизање производних капацитета јер потрошња
комплетних количина амонијака и киселине иде преко тог
торња. Добијене су све неопходне грађевинске дозволе, у
„Азотару” је стигао велики
број извођача и радови ће кренути у понедељак – рекао је
Божић.
Он није могао да каже колико
ће коштати ти радови, којима
ће бити обухваћено и извођење редовних ремонта у осталим погонима, а није познато
ни да ли ове послове плаћа само
предузеће или је новац обезбеђен и из других извора.

Председник Синдиката сменских радника нагласио је како
ће опрему у нови торањ КАН-а
инсталирати позната немачка
компанија „Сименс”. Након
завршетка радова тај погон ће
радити рационалније и уз
знатно смањење загађења околине, али повећање капацитета производње неће бити могуће без реконструкције друге
линије у погону Киселине. Сада раде прва и трећа, јер већ
годинама друга линија служи
да се с ње скидају делови за ремонт преосталих двеју.
– Формирана је радна група
која треба да утврди да ли да
постојећа линија Киселине буде реновирана или да се угради потпуно нова опрема, као и
колико ће то све коштати. Тек

када то проради, могуће је да
производни капацитети КАН-а
буду максимално искоришћени. Овај посао биће остављен
за касније и није повезан с реконструкцијом торња – рекао
је Божић.
Планирано је да КАН поново стартује почетком новембра, што значи да би требало
да средином октобра почне
производња карбамида, амонијака и осталих компоненти
за минерална ђубрива
Божић је навео како су и
стручњаци компаније „Келог”
у „Азотари”, где анализирају
рад Амонијака 3, након чега
ће доставити предлог начина
за повећање производних капацитета тог погона, а циљ је
повећање ефикасности рада
како би се са садашњим утрошком гаса добило знатно више амонијака.
– Све ово указује на то да ће
„Азотара” преживети, а само
пре неколико месеци било је
речи да ће она отићи у стечај,
што не би ишло у прилог ни
запосленима ни граду. Не видим логику да се будућност
фабрике доводи у питање ако
се толики новац улаже у њу –
закључио је Божић.
Радници чије присуство у
предузећу није неопходно током ремонта моћи ће да користе годишње одморе, а потом
ће бити на плаћеним одсуствима, која не би смела дуго
да трају.

ГРАД ПОДСТИЧЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Буџет као ослонац
Десетак милиона
динара бесповратно
за машине и опрему
Локална власт се придружила акцији „Година предузетништва” коју спроводи
Министарство привреде тако што је спровела конкурс
за суфинансирање набавке
опреме и машина намењен
предузетницима, малим и
микро предузећима. Јелена
Батинић, чланица Градског
већа задужена за привреду,
најавила је да ће до краја
године бити још неколико
таквих пројеката.
– Подстакнути активношћу Министарства привреде, крајем прошле године
расписали смо конкурс за
добијање бесповратних средстава намењен предузетницима. За ове намене дато је
2,8 милиона динара, а од 14
пријављених пројеката 10 их
је добило буџетску помоћ у
распону од 150.000 динара
до 500.000 динара. Новац је
био намењен производним
и услужним делатностима,
а међу пројектима који су
задовољили услове конкурса су они из области занатства, угоститељства, секундарне пољопривредне производње, прераде дрвета и
друго – изјавила је Јелена
Батинић.

Прецизирала је како је међу корисницима ових подстицаја предузеће „Тамишка”, које се бави хладњачарском делатношћу, а новац је употребило за увоз савремене опреме. Наша саговорница је најавила да ће до
краја године бити расписана
још два иста таква конкурса
– први од њих већ наредних
дана на укупан износ од 2,5
милиона динара. Половина
те суме биће намењена женском предузетништву.
Осим тога, Градска управа
намерава да следеће недеље
распише јавни позив за пројекте панчевачких удружења
жена чији је крајњи циљ економско оснаживање чланица тих организација.
– Видимо да код националних мањина Словака, Мађара и Македонаца постоје
удружења вредних жена које
негују нематеријално културно наслеђе тих народа. Желимо да им помогнемо да набаве опрему или неопходне
програме, јер из тога већ следеће године могу настати
предузетнице – објаснила је
Батинићева.
Навела је прошлогодишњи
пример удружења „Панонке”,
које су захваљујући помоћи
Града лиценцирале „Банатску шару” и 13 својих чланица за спровођење едукације за
пет техника ручних радова.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Заменик директора: Драгана Кожан • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан
Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830
(маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У Ш У

Побећи од свега –
да ли је могуће?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико пута вам
је дошло да побегнете од свега? Деси се, капне она кап
што прелије и осетите (опет)
неодољиву жељу да побегнете. Побећи, једноставно, без
кофера, завежљаја, терета,
освртања... Побећи од: немам, не могу, нисам, не желим, не сада... Побећи и
оставити све страхове, бриге,
стрепње, све изречено и све
прећутано... Побећи од проблема, сплеткарења, саплитања, подметања, умарања,
тумарања, лицемерја, претварања, наговарања, „добронамерања”...
Можда би требало побећи
у други град, државу, на други континент? Што даље од
узрока и извора свих невоља, сплеткара и душебрижника. Можда би требало
само променити посао, сараднике, стан, део града или
пак треба променити избор
„за сва времена” – животног
сапутника, животни позив...
Можда би требало променити физички изглед, боју и
дужину косе, нешто увећати,
нешто смањити, нешто прекрити или нешто сакрити...
Све то „можда” сасвим сигурно не води никуда, колико год примамљиво звучало,

и то из само једног јединог
разлога – свако ово бежање у
„можда” враћа нас на сам
почетак бежања и на
питањe: да ли је могуће побећи? Коју год опцију да
изаберемо, ма колико далеко отишли, ма колико се маскирали да нас нико (споља)
не може препознати, остаје
нам неко од кога бежања нема: нико никада није успео
да побегне од СЕБЕ. Ето,
драги моји, можете побећи
физички било куда, али ваше ЈА увек иде с вама. И ви
знате да нисте побегли. Немогуће је себе лагати дуго. И
да ли је онда све пропало?
Да ли неко мора да живи како не жели само зато што је
схватио да не може побећи?
Не мора се ништа! Ако
смо до сада живели желећи
да се допаднемо другима, не
чуди незадовољство које
осећамо. То је немогућа мисија: допадамо се другима
само онолико колико се
уклапамо у њихово виђење
нас. Од проблема се не може
побећи, већ се може само –
издићи. Сагледати свој живот и људе у њему као изазов, а не као проблем. То
што смо „разумно” поступали слушајући друге нас је и
навело на бежање. Узети живот у своје руке је изазов.
Искључити ТВ, не пунити
главу ружним стварима и
непријатностима, за почетак је сасвим довољно. Кад
отворимо очи ујутру и када
почнемо да бирамо шта је
оно што хоћемо видети, тада
смо на путу не бежања, него
повратка. Кључна ствар је у
одабиру онога што хоћемо у
свом животу и од њега. Све
је на нама. Чак и ако изаберемо да не учинимо ништа,
и то је избор, зар не?

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Да ли је убрзан
пулс опасан?
или стреса. То стање није
Одговара:
др Ана Ковачевић Кузмановић, опасно, али захтева праћење ако је пулс у мировању
интерниста кардиолог
заиста до 120 у минуту.
Питање: Пулс ми је година- Уколико нема тегоба, нема
ма свакодневно јако убрзан ни потребе за терапијом.
(110–120 откуцаја у минуту
при мировању). Пре неколико година сам ишла код
кардиолога на преглед и
налаз ултразвука и холтера
је био уредан, те нисам добила терапију. Шта може
изазвати убрзан пулс и да
ли је то опасно за срце?
Одговор: Синусни чвор је
део срца који ритмично
емитује електричне импулсе учесталошћу 60–100 у
минуту. Најчешћи узроци
повишеног пулса су малокрвност, инфекција, поремећен рад штитасте жлезде, претеран унос кофеина
и анксиозност.
Нису ретке особе које
имају повишен пулс иако
су сви други налази нормални. Често су то младе,
недовољно активне жене,
са симптомима убрзаног
срчаног рада након напора

Уколико су тегобе изражене, постоје ефикасни лекови за снижавање пулса,
али је претходно потребно
поновити кардиолошку
дијагностику.
Пре лекова покушајте с
постепеним подизањем
физичке кондиције – тако
ћете и снизити пулс и поправити опште психофизичко здравље.

Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде
што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић
(интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна медицина и
нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и
функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан
Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ С РУМУНИЈОМ

БУБАЛИЦЕ – СТОП, ГЕНИЈАЛЦИ – НАПРЕД!
Предшколци у Панчеву
и Решици учиће на
бољи начин
NTC систем развија
интелектуалне
потенцијале
Планиране радионице
за васпитаче
и родитеље
„Smart Children Network –
SMART” назив је десетомесечног и за предшколце изузетно
важног пројекта прекограничне сарадње Србије и Румуније,
који је почео 15. марта, а партнерски ће га до почетка децембра реализовати Предшколска установа „Дечја радост”, вртић „Сунцокрет” из
Решице и Висока школа струковних студија „Михаило Палов” из Вршца.
Циљ пројекта је увођење
NTC програма учења у предшколско образовање. Тај специјализовани програм заснован је
на најновијим истраживањима
из области педагогије, неурофизиологије, дефектологије,
психологије и генетике и
усмерен је на стимулисање
развоја интелектуалних способности деце. Он се спроводи
у петнаест држава у Европи, а
осмислио га је др Ранко Рајовић, дугогодишњи члан четворочланог тима комитета светске „Менсе” за даровиту децу
и оснивач „Менсе Србије”. Захваљујући пројекту који ће бити финансиран из IPA фонда

Добар дидактички материјал злата вреди
Европске уније, предшколци у
Панчеву и Решици почињу да
уче управо по овом програму.
Напокон на правом путу
Уводна конференција на којој
су представљени пројекат и
учесници у њему одржана је у
четвртак, 7. априла, у дворани
Културног центра, пред великим бројем васпитача, учитеља и других гостију.
– Пројекат ће обухватити
едукацију васпитача и родитеља, имплементираћемо програм, а на основу тестирања
деце пре и након његове примене имаћемо и јасан увид у
резултате. Ово ће бити и одлична прилика да разменимо
искуства с колегама из Румуније и да заједно учимо кроз
примере добре праксе. Плани-

рана је и завршна манифестација „Smartissimo”, те ћемо
видети шта смо научили једни
од других. Имамо заиста много посла, али то нам не пада
тешко, јер смо уверени да радимо праву ствар – рекла је
Ружица Беч, директорка ПУ
„Дечја радост”.
На конференцији су се
представили и партнери у
овом пројекту. Данијела Вулпес, координаторка пројекта с
румунске стране, испричала је
нешто више о вртићу „Сунцокрет” из Решице, а Јелена Пртљага, директорка Високе
школе струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов” у
Вршцу, објаснила је да ће та
институција радити експертизу увођења у рад NTC програ-

ма. Јелена Пртљага је најавила
да ће у сарадњи са др Ранком
Рајовићем бити припремљен и
својеврстан приручник који ће
васпитачима бити од користи
у каснијем раду, а школа ће
организовати и семинаре за
своје студенте, будуће васпитаче, како би они продубили
већ постојећа знања о том напредном систему учења.
Време је да „вадимо флеке”
Присутни су имали прилику
да се о NTC програму додатно
информишу и на изузетно занимљивом и надахнутом предавању др Ранка Рајовића, који је уз обиље примера демонстрирао колико је важна стимулација интелектуалног потенцијала сваког детета, посебно у узрасту од три до седам
година. Он је подсетио на то да
се људски мозак до пете године живота развије преко 50 одсто и нагласио да друштво, локална заједница и родитељи не
би смели да пропусте овај важан период и да кроз несвесне
грешке онемогуће развој потенцијала детета.
Да су те грешке до сада деценијама прављене, сведоче
лоши резултати наших средњо шко ла ца на ме ђу на род ним тестовима знања, на којима је Србија увек при дну
листе. Ђаци показују добро
репродуктивно знање, али је
њихово функционално знање
(научна писменост) на врло
ни ском ни воу. Пе ри од од
треће до седме године управо
је најважнији за поимање апстракција и почетни развој
функционалног мишљења.

ПОЈАЧАЊЕ У СЛУЖБИ ХИТНЕ ПОМОЋИ

Нови санитет спасава ствар (и људе)
Највећи проблеми панчевачке
Службе хитне медицинске помоћи – лош возни парк и недовољан број лекара – напокон
су ублажени: прошле недеље је
стигао нови санитет, а недавно
су запослена и два лекара.
Кључеве „тазе” произведеног возила директору Дома
здравља др Слободану Овуки
свечано је у четвртак, 7. априла, уручио градоначелник Саша Павлов, а примопредаји
су присуствовали и др Мирослав Тепшић, начелник Службе хтине помоћи, и градски
већници Мирела Петровић и
Марко Радаковић. Градоначелник је том приликом изјавио да је једна од основних
дужности локалне заједнице
да обезбеди натпросечан ниво примарне здравствене заштите.
– Имајући у виду очајно
стање возног парка Хитне помоћи, као организационе целине Дома здравља, чији је
оснивач Град, решили смо још
пре неколико година да пробамо да на годишњем нивоу
издвајамо средства за макар
једно ново возило. Последње
смо успели да исфинансирамо

2014. године и сад настављамо
тај пример добре праксе. Настојаћемо да, поред возила за
ургентну помоћ, у будућности
обезбедимо и она за превоз
најтежих болесника – истакао
је Павлов и упутио апел и донаторима да помогну Дому
здравља у набавци возила и
осталих потрепштина.
Према речима Миреле Петровић, чланице Градског већа задужене за здравство, за
куповину новог санитета Град
је извојио пет милиона динара, а додатних 500.000 динара

Дом здравља је обезбедио из
сопствених средстава.
– Ово је најмодернији санитет, који се производи и за земље Европске уније. Садржи
дефибрилатор, аспиратор и сву
неопходну додатну опрему.
Ако изнесем податак да ови санитети не возе дугачке релације и иду најдаље до Београда, а
годишње пређу чак по 20.000
километара, онда се може
схватити колико се интервенција њима обави, колико се живота спасе и колико је важно да
годишње Служба хитне помоћи

добије бар по једно овакво превозно средство – истакао је др
Слободан Овука.
Према речима др Мирослава Тепшића, у возном парку
Хитне помоћи сада има шест
санитета за ургентне ситуације. Најстарији је произведен
2009. године.
– Чињеница је да ћемо сада
бити у прилици да старија возила користимо нешто мање,
како бисмо их сачували и смањили ризик од честих кварова.
Рецимо, возила другог типа,
која користимо за транспорт
пацијената, стара су између
осам и четрнаест година, прешла су преко 300.000 километара, па су због дотрајалости
пречесто у квару. Стога нам
финансијска подршка за обнову возног парка увек много
значи – рекао је Тепшић.
Он је додао да наду да за
Службу хитне помоћи долазе
бољи дани, улива и то што је
колектив недавно појачан запослењем двеју докторки. То,
међутим, ипак није довољно,
будући да је у претходном периоду из ове службе двоје лекара отишло у пензију, а двоје
је прешло у Општу болницу.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА

Године пролазе, проблеми остају
Обележавање Светског дана
Рома, 8. априла, било је повод
да се у Градској библиотеци у
понедељак, 11. априла, одржи
скуп с циљем подизања свести
о проблемима с којима се ромска популација сусреће у читавом свету, па и код нас.
Без обзира на то да ли је реч
о запошљавању, образовању,
стамбеним питањима, здрављу
или пак дискриминацији, ситуација ни данас није много светлија него ранијих година. О
томе, али и о резултатима при-

мене мера за интеграцију Рома
и плановима за побољшање
њиховог положаја, било је речи
током свечаности којој су, поред великог броја грађана, присуствовали и представници
Града и Националног савета
ромске националне заједнице.
Поред организаторке овог догађаја Паве Новаков Чабриловски, координаторке за ромска
питања у Градској управи, присутнима се обратила и Сузана
Јовановић, чланица Градског
већа задужена за рад, запошља-

вање и социјална питања. Она
је подсетила да Панчево спроводи низ активности у складу
са Акционим планом за друштвену интеграцију Рома и
Ромкиња, као и да финансира
рад невладиних организација
чији се пројекти тичу побољшања квалитета живота ромске
заједнице.
Дружење у Библиотеци било
је и прилика да се кроз пригодан програм представи богата
ромска баштина. Глумица Јелена Брестовац извела је дело-

ве монодраме „Није земља
шинобус” Оливере Јелкић, а
посебну емоцију присутних
изазвали су ученици основних
школа „Исидора Секулић”,
„Васа Живковић” и „Браца Петров” извевши песме и рецитације на ромском језику.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДВАДЕСЕТ ШЕСТ ГОДИНА ФИРМЕ „ГРАЂЕВИНАР ПЕТРОВИЧ”

„ХИГИЈЕНА” СПРОВЕЛА АКЦИЈУ

ЗНАЧАЈАН ИГРАЧ НА
ГРАЂЕВИНСКОМ ТРЖИШТУ

Чистили околину бувљака

Јавно комунално предузеће „Хигијена” објавило је на својој страници
на „Фејсбуку” да је почетком ове недеље десетак радника било ангажовано на чишћењу и уређењу зелених
површина, саобраћајница и тротоара код бувљака и спортске хале Багремар.
Та акција је спроведена зато што
стотине посетилаца и велики број
продаваца на тој пијаци свакоднев-

но бацају огромне количине кеса и
осталог ђубрета, које ветар разноси,
па се ствара ружна слика.
„Хигијена” је објавила и да је Улица Радивоја Кораћа и даље једна од
најпроблематичнијих у граду. То је
зато што они који живе у њој свакодневно бацају гомиле ђубрета поред
контејнера, па зато, поред радника,
за чишћење морају да буду ангажоване и тешке машине.
М. Г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
Неимари из Падине
заслужни за више од
педесет објеката
у Панчеву, Београду
и другим градовима
Квалитет, поузданост и спремност за
испуњавање свих захтева инвеститора и доследно придржавање рокова
основни су циљеви фирме „Грађевинар Петрович” из Падине власника
Ондреја Петровича, која постоји двадесет шест година и одавно је значајан играч на нашем грађевинском
тржишту.
Доказа за то има безброј, а најважнији су дуга листа референци и задовољство власника преко педесет објеката
које је „Грађевинар” до сада саградио,
нарочито у Панчеву и Београду.
Сви су завршени на време и без
примедби њихових инвеститора захваљујући високој стручности оперативе, њеној доброј „уиграности” с
менаџментом предузећа и способности за извођење радова у свим областима градње. „Грађевинар” може да
заврши све, почев од грубих грађевинских радова па до свих завршних
занатских радова, као што су лимарски, молерски, керамичарски, паркетарски, фасадерски итд., по систему
„кључ у руке”.
Изградили хиљаде квадрата
Довољно је навести само не ке приме ре. Фир ма „Гра ђе ви нар Пе тро вич” до са да је по ди гла ви ше
стамбених зграда у Пан че ву, укупне по вр ши не пре ко 10.000 ме тара

квадратних стамбеног простора, за
више инвеститора.
Неимари из Падине су се показали
у добром светлу и захваљујући објекту за разврставање комуналног отпада који су урадили за инвеститора
ЈКП „Хигијену”.
„Грађевинар Петрович” је био водећи члан конзорцијума коме је поверена изградња канализације у Старчеву
и Јабуци, а учествовао је и у изградњи
канализационе мреже и пречистача
отпадних вода за 15.000 корисника у
Ковачици.
На дугом списку успешно завршених
послова ове фирме из Падине налазе се
и изградња Пословно-рекреативног
центра „Релакс” с базенима, укупне површине 4.500 метара квадратних, као и
изградња фабрике каблова, спортске
хале у Дебељачи и бензинске пумпе М-24
у Ковачици.
Фирма „Грађевинар Петрович” урадила је и капелу у Идвору и тренутно
гради велику индустријску халу –
кланицу у Великој Плани, површине
2.000 метара квадратних. Успешно је
саградила и више стамбених зграда у
Београду, а заслужна је и за велики
број реновирања, адаптација, доградњи итд.
Међу првим грађевинарима
Када је фирма „Грађевинар Петрович” формирана, далеке 1990. године, била је међу првим приватним
грађевинским фирмама.
У почетку је има ла ма ло љу ди,
али је из године у годину напредовала и данас је специјализована за
послове у области високоградње, изградње пословно-стамбених објека-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Срећа је дељива
У прошлом броју нашег листа питали смо вас по чему се свет привилегованих највише разликује од света
аутсајдера. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Украдена срећа” Миранде Беверли
Витмор за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Стално се молим да ’упаднем’ у
свет привилегованих да бих лично
видела разлику.” 060/6672...
„То је живот у две димензије.”
064/1792...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће
два аутора најкреативнијег одговора
на питање која је цена њихове среће.

Они ће освојити по један примерак
књиге „Рачун” Јонаса Карлсона.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Срећа нема цену. Она се не купује
и не продаје. Она се заслужује. Чекаш
је, а она, као и правда, увек касни.”
060/5664...
„Цена моје среће је срећа других.
Ако бих могао да пешчаник своје среће испразним, а да га некоме бар мало напуним, не бих ни трен оклевао.
Срећа је дељива и увек је треба делити.” 064/0541...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите
на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

та, као и њихове адаптације и реконструкције.
За сваки посао у тим областима запошљавају се врхунски и стручни мајстори, који све заврше на најбољи
могући начин. Фирма „Грађевинар Петрович” се бави и изнајмљивањем квалитетних грађевинских машина, а
основала је и фирму „ГП 09 инвест” која се бави финансирањем, изградњом и
продајом станова у Панчеву. Тренутно
је у изградњи стамбено-пословна зграда од 4.500 метара квадратних у строгом центру Панчева, у Улици војводе
Петра Бојовића 3, или како би Панчевци рекли: преко пута „Снежане”,
поред „Гвожђара”. Када буде завршена, имаће 28 стамбених и 10 пословних јединица, као и 36 паркинг-места
у подруму.
М. Глигорић

Подједнака брига за град
и села
Јавно комунално предузеће „Зеленило” саопштило
је да је ових дана у току изградња павиљона у централном делу парка у
Глогоњу. Тај посао треба
да буде потпуно завршен
за недељу дана.
После дечјег игралишта
у Народној башти „Зеленило” је наставило уређење и
других дечјих игралишта у
граду и околним местима.
Тренутно се завршава ново
дечје игралиште у Банатском Новом Селу, а место радова су
обишли градоначелник Саша Павлов и представници руководства
„Зеленила”.

То је, како је саопштило „Зеленило”, доказ да то јавно комунално
предузеће подједнако брине о изгледу града и околних села.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЧИТАТЕ „ПАНЧЕВАЦ”?

Пратимо сваки број

Љ. КИШ

Ђ. РАКИЏИЋ

„Пан че вац”, нај ста ри ји не дељ ни
лист на Балкану, прославио је 147.
ро ђен дан у сре ду, 13. апри ла. Ло калне новине из седмице у седмицу информишу грађане о најновијим
и нај ак ту ел ни јим де ша ва њи ма у
граду.
Наш лист се бави темама из области политике, хронике, здравства,
културе, спорта и многих других, па
смо у сусрет прослави још једног рођендана питали суграђане да ли купују и читају „Панчевац”, које рубрике
их највише занимају, као и да ли имају неке замерке на садржај.
ЉУБИША КИШ, незапослен:
– Заиста редовно купујем и читам
не дељ ник „Пан че вац”, а пре све га
ме за ни ма ју ак ту ел на град ска де шавања, о којима се у суштини најви ше и пи ше. Та ко ђе, сма трам да
би мо жда ма ло ви ше про сто ра и
текстова требало посветити области
културе.

М. КРАКЕР

С. МАВРАК

ЂУРЂЕВКА РАКИЏИЋ, запослена:
– „Панчевац” купујем редовно, а читам га од прве до завршне стране. То је
наш локални лист, бави се најбитнијим
и најактуелнијим дешавањима и проблемима у граду и, с обзиром на то, заиста немам никакве замерке. Битно је
само да остане такав какав је.
МАРИЈАНА КРАКЕР, активисткиња:
– Повремено купујем и читам
„Панчевац”. Од понуђених рубрика и
тема којима се недељник бави, највише ме интересују друштво и култура.
Лично ме веома много занима културна понуда у Панчеву, па томе и
посвећујем највише пажње.
СРЂАН МАВРАК, предузетник:
– Сваке недеље купујем „Панчевац”,
а теме које ме лично највише занимају
свакако су политика и спорт. Овај лист
узимам и због огласа. Немам никаквих
замерки, сматрам да има богату и разноврсну понуду за све грађане.

З. КОМЛОШ

Р. АНДРИЋ

ЗОРИЦА КОМЛОШ, пензионерка:
– Сва ког пет ка ку пу јем „Пан че вац”, а читам га откад знам за себе,
од пр ве до по след ње стра не. С об зиром на то да моји унуци тренирају џу до, че сто се пи ше о њи ма и
заиста ми се до пада што се то лика
па жња по све ћу је мла дим спор ти стима. У сваком бро ју присутне су
све битне и ак ту елне те ме и немам
ни ка кве при мед бе на уре ђи вач ку
по литику.
РАТКО АНДРИЋ, пензионер:
– Годинама купујем и читам недељник „Панчевац”. Пошто живим у
овом граду, сматрам да све треба да
ме занима и да је битно да будем добро информисан. Нажалост, на последњим странама листа гледам и
оне који више неће имати прилику да
га читају. Свиђа ми се недељник и
сматрам да ништа не би требало мењати.
Анкетирала С. Првуљ
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

ПОСЛЕ СЛУЧАЈА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Заплењено 2.000 литара
шверцованог горива

ЖРТВА И ДАЉЕ У СТРАХУ ЗА СЕБЕ И ДЕЦУ
Сања С., коју је пре
месец дана супруг
напао и повредио,
уплашена после
одлуке да он буде
пуштен на слободу
Она очекује да је
државне институције
заштите

Полицијска управа Панчево
саопштила је да је приликом
контроле теретног возила у
Ковину у товарном сандуку
откривено и заплењено око
2.000 литара нафтних деривата без порекла. Због тога ће
против два мушкарца надлежном тужилаштву бити поднета кривична пријава која
ће их теретити за кривично
дело недозвољена трговина.
Овакве акције су значајне зато што се спречавањем

швер ца наф те и нафт них
деривата побољшава пуњење државног буџета и омогућава продаја квалитетног
го ри ва во за чи ма. Про шле
године је заплењено 60 тона нафте за коју нису плаћене дажбине држави, што
је двоструко више него у
2014.
Полицијска управа Панчево је досад имала више успешних заплена шверцоване
нафте и нафтних деривата.

САОПШТЕЊЕ БЕОГРАДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Панчевац ухапшен с
дрогом у главном граду
Полицијска управа за град
Београд данас је саопштила
да је у главном граду ухапшен Б. И. из Панчева (1984)
због постојања основа сумње
да је починио кривично дело
неовлашћена производња и
стављање у промет опојних
дрога.

Београдски полицајци су
код њега пронашли и запленили више од 300 грама марихуане, око 50 таблета екстазија, електричну вагицу
за прецизно мерење, као и
850 евра. Након тога он је
приведен у Више јавно тужилаштво у Београду.

ОПАСНА ПОЈАВА КОЈА СВЕ ВИШЕ УЗИМА МАХА

Све чешћа тровања
птица

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије упозорило је да су у последње време све чешћи случајеви тровања животиња и да они говоре о одсуству здравог разума
код особа које се одлучују на
такве поступке.
Као пример за ову опасну
појаву наведено је да је у среду, 6. априла, у атару северозападно од Темерина ловочувар Ловачког удружења „Срндаћ” пронашао пет лешева
ретких и законом заштићених птица (четири еје мочварице и једног мишара), као и
леш домаће патке. Нажалост,
то није било све, јер су у близини тог места нађени и два
угинула гаврана и једна лисица. Претпоставља се да су се
птице отровале једући патку,
која је искоришћена као мамац, а да су гаврани појели
затровано јаје.

О овом немилом догађају
одмах су обавештени Покрајинска инспекција за заштиту
животне средине и Покрајински завод за заштиту природе. Представници тих институција одмах су изашли
на лице места, сачинили записнике и покупили лешеве.
Након тога су их подвргли
анализама како би се утврдио разлог због којег су животиње угинуле.
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије затражило је поводом тог догађаја
да се убрза откривање и кажњавање свих који трују птице и животиње. Да за тим
има потребе, говори податак
да је у последњих седам година у Србији отровано 50
изузетно ретких и законом
заштићених орлова белорепана и да за то још увек нико
није кажњен.

Наш суграђанин Иван К. који
је 5. марта у јутарњим часовима напао супругу Сању ножем
и нанео јој више тешких повреда у пределу главе и тела
после месец дана, колико је
провео у притвору, пуштен је
на слободу, што је изузетно
уплашило Сању.
Она сада свакодневно страхује од тога да ће јој се он
осветити, а њен адвокат Јован
Продановић поставља питање
каква се порука тиме шаље
друштву.
– Оно што се 5. марта догодило мојој клијенткињи, оквалификовано је као насиље у
породици, али је то истовремено био и покушај њеног убиства. Још увек има руку у гипсу
и види јој се рез на врату дужине 15 сантиметара. То значи да
је нож ушао у врат и изашао
код вилице. Да не говоримо о
томе што су у истој просторији
у којој је он напао супругу била
и њена малолетна деца, која су
све то посматрала. Каква се порука ослобађањем таквог човека после само месец дана шаље
друштву и женама које су жртве породичног насиља? Моја
клијенткиња је у својеврсном

Трагови напада на Сању виде се и месец дана касније
кућном притвору, јер не сме да
изађе напоље од страха. Нема
полицијских патрола да је обиђу, нико од представника других
државних органа не контактира с њом да види како је, нема
апсолутно никакву заштиту –
истакао је он.
Подсећамо, Сања је на саслушању у Основном јавном
тужилаштву које је обављено
21. марта између осталог изјавила да ју је супруг напао док
је лежала у кревету. То је ужаснуло њихову ћерку Барбару,
па је она у жељи да заштити
маму легла поред ње у кревет.

Уместо да то заустави њеног
мужа, он је отишао до кухиње
и, према Сањиним речима,
вратио се с ножем. Скочио је
на њу, једном руком ју је ухватио за лево раме, а другом почео да убада у груди и по телу.
Њихова ћерка, која је све то
посматрала, успела је да позове Хитну помоћ, а екипа те
службе је обавестила полицију. Насилник је савладан и одведен у притвор после доласка
патроле полиције.
Сања С. била је пет дана на
лечењу у панчевачкој Општој
болници. У извештају екипе

Хитне помоћи која је интервенисала након напада на њу између осталог пише да су јој
исечени лигаменти десне руке, због чега је стављена у
гипс, да су видљиви трагови
крви на њеној глави, у потиљачном пределу, да има убодну рану у пределу грудног коша и надлактице итд.
Због страха за сопствену
безбедност и за своју децу Сања више не живи у кући у којој је живела пре напада. Покушала је да изнесе ствари,
али ју је, како је изјавила, свекар спречио у томе.

ОВИХ ДАНА У ОКОЛИНИ ГРАДА

Полиција пронашла шест килограма дроге
У две акције ухапшена
три лица и поднете
кривичне пријаве
против њих
Припадници Полицијске управе Панчево су најпре током
претреса поткровља једне куће
на територији Беле Цркве открили импровизовану лабораторију за узгајање марихуане и
тридесет четири засада те
биљке.
У другој акцији, која је изведена у околини Панчева, у две
одвојене просторије у подруму
једне куће полиција је такође
пронашла лабораторију за
кућну производњу марихуане,
као и 46 саксија са засадима те
биљке.
Обе илегалне лабораторије
биле су опремљене лампама,
тајмерима, вентилаторима и
специјалним препаратима за
узгајање марихуане у вештачким условима.
Од средине прошле године
панчевачка полиција је интензивирала борбу против наркоманије и спровела више успешних акција, које су резултирале бројним хапшењима и

Марихуана у једном од откривених узгајалишта
запленама великих количина
наркотика.
На пример, у једној од акција
које су изведене на територији
Беле Цркве откривен је засад
марихуане са 135 стабљика те
биљке и 37 килограма те осушене дроге. Према проценама полиције, толика количина наркотика би на црном тржишту
вредела најмање 10.000 евра.
Због повећа ног притиска
полиције нарко-дилери ме-

њају тактику, па је у последње
време широм Србије све више
оних који производе дрогу тако што узгајају марихуану у
кућним условима, на таванима или у подрумима, рачунајући да то нико неће приметити.
На то се одлучују због тога
што опрема за такав „бизнис”
није скупа, а зарада је велика,
с обзиром на то да биљка канабис, од које се прерадом до-

бија марихуана, рађа неколико пута годишње.
Међутим, панчевачка полиција већ дуже време квари
рачунице и таквим узгајивачима.
Подсећамо, у Кривичном
законику пише да се за неовлашћену производњу, продају и стављање у промет опојних дрога изричу затворске
казне у распону од три до дванаест година.
Под удар санкција долазе
лица која узгајају, прерађују,
продају и преносе дрогу, они
који посредују у њеној куповини или продаји, као и они што
стављају у промет лекове и медицинске препарате који се
налазе на листи забрањених
психоактивних супстанци зато
што су проглашени наркотицима.
У Кривичном законику се
наводи и то да се додатно кажњавају лица која су производила, прерађивала и продавала наркотике у организованој
групи која је била састављена
од више лица. За такве преступе могуће је изрећи строже
казне, у распону од пет до петнаест година.

ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА

Учествовали у церемонији на Сремском фронту
Вишечлана делегација панчевачког Удружења бораца Народноослободилачког рата,
коју је предводио председник
те организације Тодор Тоша
Стојановић, ових дана је присуствовала обележавању 71годишњице од пробоја Сремског фронта.
На том скупу су били присутни преживели учесници те
битке, изасланици амбасада
држава чије војне јединице су

учествовале у њој, представници Владе Србије и удружења за неговање традиција
ослободилачких ратова, као и
бројни грађани.
Битка за пробој Сремског
фронта је, по оценама историчара, била пресудна за победу
над нацистичким окупатором
и крај Другог светског рата на
југословенским просторима.
План немачке војске био је
да у Срему што дуже задржи

партизанске оружане формације како би нацистичке дивизије добиле довољно времена
да напусте територију тадашње Југославије, побегну пред
налетом партизана и Црвене
армије и предају се енглеским
и америчким војницима.
Нацистички војници су се
због тога на Сремском фронту
жестоко бранили, па је у тешким и крвавим борбама које
су вођене 175 дана, у изузетно

неповољним временским условима, погинуло око 13.500 партизана, углавном младића из
Србије и Црне Горе. Нацисти су
имали још веће губитке, јер је
животе изгубило око 30.000
њихових војника.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НИКАД ТАЊА КОНКУРЕНЦИЈА НА ИЗБОРИМА ЗА МЕСНЕ СКУПШТИНЕ

НАПРЕДЊАЦИ И ПОНЕКИ ЕНТУЗИЈАСТА
У шест села за
седамдесет два
члана „само” двеста
десет кандидата
Централизација
умањила интересовање
У недељу, 24. априла, од 7 до
20 сати, грађани шест панчевачких насељених места моћи
ће да (поред републичких и
покрајинских посланика, као
и градских одборника) бирају
своје представнике у скупштинама месних заједница. Реч је
о Старчеву, Качареву, Новом
Селу, Глогоњу, Брестовцу и
Иванову.
Новосељански „удружени”
озбиљан супарник
Према званичним подацима
Комисије за спровођење избора, у месним заједницама у тих
шест насељених места за седамдесет два члана пријављено
је укупно двеста десет лица.
Бољим познаваоцима сеоских политичких прилика
уочљиво је да је овог пута неупоредиво слабије интересовање за учешће у најнижем нивоу власти. И док је, рецимо,
пре четири године за једну
столицу у месној скупштини
било пријављено близу шест
кандидата, сада је тај број преполовљен.
Ипак, многима ће бити занимљиве листе кандидата, па
ће у овом броју бити представљена, бар на папиру, најпознатија имена у три северна
села.
Кад је реч о Новом Селу, на
три од четири бирачка места
кандидовано је по дванаест,
док је једино на „тројци” нешто мање – девет заинтересованих.
У овом месту главни такмаци биће, очекивано, напредња-

ци и, неочекивано, групација
„Удружени за општину Ново
Село”. Неочекивано зато што
их чини већина садашњих чланова месне скупштине, уједно
и припадника, малтене, свих
постојећих важнијих странака,
као што су ДС, ДСС, СДС, ЛСВ,
СПС, ЛДП, а ту су и чак два пуноправна члана СНС-а.
Једини актуелни члан (и
председник) месне скупштине
који је ван поменуте листе јесте Славе Бојаџијевски, помоћник градоначелника за урбанизам. Он ће овог пута бранити боје СНС-а, као и први
локални напредњак и судски
извршитељ Недељко Топић,
први човек тамошњег удружења пољопривредника Сорин
Ардељан, директор школе
Блаж Маринел, председник
коњичког клуба Лазар Маринел, угоститељ Трајан Барбу...
На листи уједињене (о)позиције све су саме дугогодишње
ведете новосељанског „парламентаризма”: народни посланик Гордана Топић, наставник

и бивши градски већник Предраг Шкаљак, новинар и некадашњи покрајински посланик Синиша Којић, као и својевремено први људи Новог
Села – Зоран Лауташ и Василије Крајњан...
Глогоњски лигаши
„тврд орах”
И у Глогоњу ће се за девет столица на два бирачка места
(пријављено седамнаест и петнаест особа) водити „љути бој”
између два „фронта”.
С једне стране је листа тренутно најјаче партије, а јавности су позната имена као што
су др Мирела Петровић, актуелна чланица Градског већа за
здравство; Славко Јовановски
и Љиљана Станковић, директори Дома културе и комуналног предузећа; Стојче Јаћимовић, доскорашњи члан месне
скупштине...
С друге стране је групација
„За наш Глогоњ”, коју чине
чланови Лиге социјалдемократа Војводине и независни кан-

дидати. Предводи их професор математике и рачунарства
Оливер Петковић, одборник у
последњем сазиву градске
скупштине, а ту су и предузетник Драган Стојановић Ћуп,
дипломирани машински инжењер Срђан Илијевски, као и
„млади лавови” – Данаил Вучковски, Предраг Ђелевски,
Иван Алексов... Од осталих су
„занимљиви” представници
коалиције СПС-а и Демократске партије Македонаца – саобраћајни техничар Бенони
Грујеску, грађевински техничар Желимир Бојковић...
У Качареву ће на четири бирачка места бити изабрано петнаест чланова скупштине, за
шта су укупно пријављена четрдесет четири кандидата. На бирачком месту Качарево 1 на листићу ће се наћи петнаест лица,
на „двојци” петнаест, на „тројци” девет и на „четворци” осам.
Тамо би, бар на папиру, требало да буде најизвесније, јер је
СНС апсолутни фаворит. Како
и не би кад су на тој листи прекаљени локални политичари
као што су актуелни „селоначелник” Бранко Бокун; директорка Дома омладине Панчево
Марија Јевић, директор Дома
културе Зоран Марковић, бивши
председник месне скупштине
Бранко Ромић, предузетник
Милорад Ђурица, пензионисани
доктор биотехничких наука
Радисав Јевђевић...
Конкуренција, чини се, никад „тања”, али вреди издвојити савезног фудбалског судију
Новицу Анђеловића (независни кандидат), као и председника удружења „Пелагонија”
Душана Јаневског и спортског
радника Ненада Стојчића (коалиција СПС-а и ДПМ).
Тако стоје ствари у три северна села, а у наредном броју
биће обрађена предизборна
ситуација у исто толико јужних насељених места.

ГРАД УСКОРО РАСПИСУЈЕ ДВА КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Помоћ удружењима и узгајивачима свиња
Градско веће је на седници
одржаној крајем марта донело
програм прописаних мера које ће бити реализоване путем
два конкурса.
Први се односи на доделу подстицајних средстава за набавку
прасади. Поменута мера имаће
циљ да мала породична пољопривредна газдинстава, уписана
у регистар, поспеше производњу
у области сточарства.
Неопходно је да заинтересована физичка лица имају
пребивалиште и производњу
на подручју града Панчева, да
су испунила све раније доспеле

обавезе, као и да не траже
средства за исти пројекат на
неком другом нивоу.
У обзир долазе само они који
по грлу располажу с максимално хектаром обрадиве земље и
минимално десетим делом поменуте површине. Град ће суфинансирати сваки одобрени
пројекат са 80 одсто до износа
од 40.000 динара, а корисник
ће бити дужан да обезбеди остатак средстава и регулише ПДВ.
Други јавни позив се односи
на финансирање пројеката за
унапређење рада постојећих и
успостављање нових организа-

ција пољопривредних произвођача и прерађивача.
Општи циљ ове мере је да се
економски и социјално ојача
рурално становништво, а крајњи корисници биће удружења
грађана, регистрована у складу са законом.
И за њих важи обавеза да
имају регулисане све раније
обавезе према Граду, као и да
истим пројектом не могу да
конкуришу на два места.
Комисија за вредновање правиће селекцију и на основу унапред задатих критеријума бодоваће пројекте. По тим осно-

вама предност ће бити дата организацијама из сеоских средина, с ранијим успешно реализованим програмима, већом
економском оправданошћу,
прецизно урађеним буџетом,
видљивијом промоцијом...
Град је као максималан износ по једном пројекту одредио суму од 250.000 динара.
Што се прве мере тиче, у току је доношење решења о образовању комисије, а када је реч
о другој мери, комисија се већ
састајала, па се очекује да конкурс буде расписан током наредне недеље.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Школа
је у среду, 13. априла, од
ЈКП-а „Хигијена” добила
контејнер за стакло, а наредног дана је ЈКП „Зеленило” у
школском дворишту поставило дечје игралиште и клупе. На атлетском општинском такмичењу ученици петог разреда Наталија Обрадовић и Аид Зулфић победили су у тркама на 60 метара,
а у скоку удаљ то је учинио
Огњен Станишић (четврти
разред).
Банатско Ново Село: Почели
су радови на наткривању пијаце, које је у уторак, 12.
априла, обишао и градоначелник Саша Павлов. Вокални солисти и инструменталисти Дома културе учествоваће у недељу, 17. априла, у
Куштиљу, на квалификацијама за Велики фестивал румунског фолклора.
Долово: Почели су радови на
изградњи паркинга у центру
села. Трибина на тему очувања животне средине биће
приређена у петак, 15. априла, од 11 сати, у просторијама Месне заједнице
Глогоњ: Тим који предводи
Владимир Деља, већник за
екологију, у уторак, 12. априла, посетио је село. Наредног
дана је окончано постављање
волијере у центру парка. У
борби за пласман у виши
ранг домаћи фудбалери ће у
недељу, 17. априла, од 16 сати, одиграти утакмицу против „Спартака” из Дебељаче.
Иваново: Деца из Удружења
банатских Бугара „Иваново–
Банат” су у недељу, 10. априла, у Дому културе, уз песму
и игру представила ускршње
обичаје. Десети фото-сафари
биће одржан у недељу, 17.
априла.
Јабука: Хуманитарна рукометна утакмица између „Јабуке” и „Динама” за помоћ тренеру Јоци Михајловићу, коме
је изгорео део куће, одиграна
је у суботу, 9. априла, у спортској хали. Истог дана су, по-

водом седамдесет година од
почетка досељавања Македонаца на ове просторе, заменик амбасадора Македоније и
градоначелник Панчева посетили село и, поред осталог,
посадили дрво пријатељства у
парку. Дечја представа „Изненадна посета господина Моцарта” биће изведена у петак,
15. априла, од 10.30, у Дому
културе, а на истом месту у
недељу, 17. априла, од 14 сати, биће реализован пројекат
који се бави инклузијом аутистичне деце.
Качарево: Никола Драгаш ће
у оквиру припрема за Фестивал сатире „Жаока” наредног
викенда одржати радионице
карикатуре за децу. Хуманитарни концерт за прикупљање средстава за изградњу
звоника биће одржан у среду, 20. априла, од 19 сати, у
хали спортова, а наступиће
друштва из Качарева и Долова, као и Певачко друштво
„Тоше Проески”.
Омољица: Бивши хашки заточеник генерал Веселин
Шљиванчанин гостовао је у
Дому културе у уторак, 12.

априла. На истом месту ће у
суботу, 16. априла, од 19 сати, бити одржана трибина о
Ускрсу, на којој ће говорити
јереј Драган Урошев, парох
омољичке цркве.
Старчево: У организацији
Удружења спортских риболоваца „Надел”, у недељу,
10. априла, почело је уређење десне обале Надела.
Истог дана Пеђолино је у Дому културе извео представу
за децу. Тамбурашки оркестар „Неолит” приредиће целовечерњи концерт у четвртак, 14. априла, од 20.30, у
ККК-у.

РАДНА АКЦИЈА РИБОЛОВАЦА

Почело чишћење Надела

УСПЕСИ ЈАБУЧКИХ УЧЕНИКА

Јана и Мило прваци у физици
Основна школа „Гоце Делчев”
у Јабуци наставља низ одличних резултата на школским
такмичењима. Пре свега, реч
је о међуокружном надметању
из физике, на којем су прво
место освојили ученици Јана
Пешко и Мило Ђосић, док су
трећепласиране биле Ребека
Димчић и Бојана Загорац.
Истоветан успех постигли
су на општинском одмеравању знања из историје и пулени
професорке Радмиле Шарац –
Александар Вучевски и Сања
Марковски, а степеник ниже
досегли су Кристина Младеновски, Ана Орловић, Никола
Додевски и Бојан Илиевски.
Ученици које су за окружно
такмичење из математике обучавали професори Љиљана
Тасковски и Станислав Трогранчић – Бојан Илиевски и

наредних изазова, најважније
је државно такмичење из физике у Крагујевцу, на којем ће
са својим ученицима учествовати професорка физике Александра Чакован.
Ни када је реч о спортским
достигнућима, млади Јабучани нису заостајали, па су тако
рукометашице и рукометаши,
предвођени професорима физичке културе Драганом Вулином и Миљаном Блазовићем,
победили на општинском и
окружном такмичењу, а на
међуокружном нивоу су заузели треће место.

Милош Ђосић – такође су
осветлали образ своје школе
другим и трећим местом, док
се на истом нивоу из српског

језика трећим местом окитила
Катарина Кресовић, коју је
припремала професорка Јадранка Глигоров. Што се тиче

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У организацији новоформи ра ног
стар че вач ког
Удружења спортских риболоваца „Надел”, у недељу,
10. априла, почело је уређење околине Надела, тачније
припрема терена на десној
обали сто метара низводно
од моста ка Омољици. Реч
је о првој фази пројекта чији је покровитељ Град Панчево, у оквиру којег ће на
том месту бити постављене
клупе, сунцобрани, роштиљи, платформе за риболов,
канте за смеће...
Поред четрдесетак чланова поменуте организације, у
чишћењу је помогло неколико фирми. „Георад” је поставио коте за обележавање

простора на којем ће бити
извођени радови; булдожер
ДВП-а „Тамиш–Дунав” уклонио је брег на месту некадашње депоније; „Зеленило” је
уступило два тримера; „Хигијена” је дала канте за смеће; београдски „Алуфикс”
обезбедио је рукавице и кесе
за смеће, а радници ЈКП-а
„Старчевац” сутрадан су секли растиње.
Сами чланови су уз помоћ
тримера, коса, грабуља, вила
и голих руку радили пуних
шест сати, након чега су се у
ловачком дому окрепили уз
скромну закуску.
Наставак ове радне акције
заказан је за 22. април, Дан
планете Земље.
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Културни телекс

Музика
Петак, 15. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт ученика хармонике, класа проф. Рамоне Димитријевић Балаћ.
Гости су клавиристи Теодора Илић и Михаило Ковјанић,
квартет хармоника и вокални ансамбл.
Петак, 15. април, 20 сати, дворана Културног центра: концерт Биље Крстић и „Бистрик оркестра”.
Петак, 15. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт локалних бендова „Буч Кесиди” и „Млади Џек”.
Субота, 16. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: џез концерт квинтета Владе Крнетића. Улаз слободан.
Недеља, 17. април, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт панчевачког састава „Војвођански сан”.
Среда, 20. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: вече соло песама и ораторијумских и оперских арија. Представиће се
ђаци проф. Маријане Михајловић.
Среда, 20. април, 21 сат, сцена Културног центра: концерт
Ане Ћурчин и бенда.
Четвртак, 21. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученице виолине Јулије Грковић и њених колега виолиниста.

Тематски програм
Уторак, 19. април, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Сто фотографија за 100 минута”: „Приче из кафане”.
Четвртак, 21. април, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: путописни серијал „Упознај своју природу” – предавање
„Градац”.
Четвртак, 21. април, 12 сати, дворана Културног центра:
републичко такмичење балетских школа Србије.

Изложба
Понедељак, 18. април, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба слика „Све једно је” Бисерке Петровић и
Владимира Винкића.

Књижевност
Уторак, 19. април, 19 сати, Градска библиотека: промоција збирке песама „Баладе над ја” Жарка Б. Вељковића.
Четвртак, 21. април, 19.30, Градска библиотека: промоција романа „Евине свеске” Олгице Маринковић.

Представе
Недеља, 17. април, 20 сати, Дом Војске Србије: представа
Зорана Кесића и „њузоваца”.
Уторак, 19. април, 19.30, дворана Културног центра: представа „Три класе и госпођа Нушић” Владимира Ђурђевића,
у режији Милице Краљ, у извођењу Београдског драмског
позоришта.

Програм за децу
Субота, 16. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Чаробњак из Оза” у режији Ненада Гвозденовић, у
продукцији „Пођи туда...” КЦП-а (Позоришни матине суботом).

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Останите јаки”
Ника Вујичића
Ник је на сопственој
кожи искусио насилништво због тога што
је „другачији”. Ипак,
научио је да не треба
да игра по правилима
насилника – а ни ви
не треба то да чините.
У овој књизи Ник вам
дарује стратегије помоћу којих можете да
развијете систем за
одбрану од насилника
како бисте се носили
с тим проблемом тако
што ћете постати јачи, и споља и изнутра.
Сазнаћете како да:
претворите изазове у
сјајне прилике (да, заиста!), успоставите унутрашњу сигурност и снагу, установите снажне вредности
које ниједан насилник не
може да уздрма, решите
проблеме са сајбер-насилницима, развијете духовну
основу, која ће вам помоћи
да задржите мир и останете снажни, пратите и контролишете своје реакције
на осећања која у вама изазивају насилници, помог-

нете другима који су на мети насилника.
Насилници желе да вас
злостављају. Уместо да им
то дозволите, можете да их
искористите да вам буду
лична мотивација. Пуном
снагом напред и нека насилник гута прашину за вама! Само питајте Ника –
човека који нема ни руке
ни ноге, али има „невероватно добар живот”.

Два читаоца који до среде, 20. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта вас чини јачим?”, наградићемо по једним примерком књиге „Останите јаки” Ника Вујичића. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОМАЖ ТРИПТИХУ САВЕ ШУМАНОВИЋА

„БЕРАЧИЦЕ” И САВРЕМЕНИ ПЛЕС
Ново и другачије
комуницирање
с капиталним делом
уметника из Шида
Одгонетање скривених
симбола и лично
тумачење слике
Плесни перформанс „Игра Саве Шумановића – Берачице”,
који је реализован у оквиру
предмета „Синергије и трансформације” на Институту за
уметничку игру у Београду,
изведен је у понедељак, 11.
априла, у дворани „Аполо” Дома
омладине. У средишту пажње
нашла се слика „Берачице”
Саве Шумановића, а учесници
у пројекту били су позвани да
на креативан начин одговоре
на теме које она отвара. Да
подсетимо, ту слику-триптих
Шумановић је завршио непосредно пред смрт стрељањем
1942. године у Шиду. Мада се
на први поглед то не открива,
наведено дело је испуњено
хришћанским симболима: ту
је 12 жена као 12 апостола,
берба представља Страшни
суд, на истом месту и у исто
време зрију грожђе и пшеница, доносећи асоцијације на
вино, односно крв Христову, и
хлеб, тело Христово итд. Све
су то студенти са Института за
уметничку игру морали узети
у обзир.
– Истраживања која смо
спроводили управо су подра-

„Почасница” на сцени дворане „Аполо”
зумевала откривање скривених симбола, а студенти су били позвани да изнесу своје
лично тумачење Шумановићевог триптиха. Свако је дао своје виђење и креирао кореографију која кореспондира с делом Саве Шумановића – објаснила је Снежана Арнаутовић,
руководилац пројекта.
Плесни перформанс је осмишљен као спој традиционалног
и савременог, прожимање медија, али и као једно ново/другачије комуницирање с делом
Саве Шумановића. Сачињен је
од пет сегмената, а сваки од
њих се више или мање директно односи на задату слику. Тумачење најближе призору са
слике донела је кореографија

„Почасница”. Она на сцену изводи десетак жена које изводе
почасницу Шумановићу.
Једна од учесница у перформансу, која га отвара и везује све делове, јесте наша суграђанка Тијана Малек. Она је
студенткиња друге године на
Институту за уметничку игру,
на смеру кореографија.
– На предмету „Синергије и
трансформације” добили смо
слику „Берачице” Саве Шумановића и први задатак – да
одаберемо предмет који нам
је прва асоцијација на то дело.
Тако је почело. Најпре смо кореографије изводили с предметом, а онда без њега, али
као да је он и даље ту. Свако
од нас је најпре био соло, а он-

да смо се спајали у дуете или
веће групе – рекла је Тијана
Малек.
Код ње је та слика побудила
размишљање о смрти и ономе
што остављамо иза себе.
– То дело ме је подсетило на
Астролошки сат у Прагу, у
оквиру којега је костур који све
време главом показује „да, да”,
јер је смрт близу и сви ћемо
умрети, и апостол који показује да ипак има још времена –
додала је Малекова.
„Берачице” су узајамни
пројекат Института за уметничку игру и Галерије слика
„Сава Шумановић” из Шида, а
урађен је уз подршку Министарства културе и информисања РС.

ИЗ „ОТВОРЕНОГ АТЕЉЕА” ИВАНЕ РАКИЏИЋ КРУМЕС

Радови из подрума
Изложба „Радови из подрума”, настала у „Отвореном
атељеу” Иване Ракиџић Крумес, која је приређена 11.
априла у Галерији Бате Михаиловића, представила је задивљујући број дела полазника
те радионице. Сам атеље је
почео да ради 2009. године у
подрумским просторијама
Културног центра Панчева
(отуда и назив изложбе) и с
временом је формирано више
група, које заједно с вајарком
Иваном Ракиџић Крумес стичу различита знања и вештине.
Иако сви полазници пролазе
кроз основе вајања и вајарских техника, у радионицама

се уче и кројење, шивење,
прављење накита и сувенира,
израда плаката, фотографија,
активности око израде костима... Поред деце, у „Отвореном атељеу” стварају и група
одраслих полазника, група
особа с потешкоћама у развоју, као и полазници којима је
рад глином део радне терапије у оквиру психотерапије на
препоруку лекара специјалиста. Уз вајање, однедавно
функционишу још две радионице – једна за рад на грнчарском точку и друга за пустовање вуне.
Изложба се може погледати
до 24. априла.

ВЕЧЕ СА АНОМ ЋУРЧИН

ТАМБУРАШКИ ЗВУК У „АПОЛУ”

Нежна и бучна,
тиха и ритмична

Војвођански сан

Кантауторка Ана Ћурчин и
њен бенд приредиће концерт
на сцени Културног центра
Панчева у среду, 20. априла, од
21 сат. Она је рођена у Багдаду,
одрасла је у Москви и сада жи-

ви и ради у Београду. Њена музика је нежна, тиха и мелодична, бучна и ритмична, лелуја
кроз инди-рок и фолк и кокетира са амбијентом и блузом.
Ана Ћурчин активно свира од
децембра 2012. године, насту-

па соло или с бендом, а њену
музику публика је могла да чује у Србији, региону и широм
Европе. Учествовала је на престижном фестивалу „Waves” у
Бечу, као и на фестивалу
МЕНТ у Љубљани. Почетком
2015. године отворила је нову
сезону концерата у легендарном „Студију 6” Радио Београда и представила публици нови бенд (Горан Антовић, Марко Цветковић и Благоје Недељковић, а касније им се прикључује и гитариста Томо Бензон).
У јануару 2016. године Ана
Ћурчин је објавила свој први
студијски албум, под називом
„Sketches of Belonging”, а за
синглове „Remain Calm” и
„Unknown” снимљени су и видео-спотови. Велику пажњу
јавности изазвала је сарадњом
с традиционалним ансамблом
„Коло”, за који је приредила
песму „Ластавице, ласто” крајем лета прошле године.
Карте се продају на благајни Културног центра Панчева
по цени од 300 динара.

У дворани „Аполо” Дома
омлaдине у недељу, 17. априла,
од 20 сати, биће приређен концерт панчевачког састава „Војвођански сан”. На репертоару ће

је 2012. го ди не у Пан че ву, а
чи ни га сед мо ро по је ди на ца – шко ло ва них му зи ча ра
и истин ских за љу бље ни ка у
там бу ра шки звук. Циљ овог

бити традиционална музика с
подручја Војводине, Славоније,
Босне, Мађарске и Румуније, као
и обраде популарних нумера Леа
Мартина, Шабана Бајрамовића,
„Стинга” итд. Гости концерта биће: Давор Јовановић, Ђорђе Чавић, Ђура Морнар, Шоица и Андреја Крстић и „Наш начин”.
Там бу ра шки
ор ке стар
„Вој во ђан ски сан” осно ван

ан сам бла је про мо ви са ње,
не го ва ње и очу ва ње там бу ра шке му зи ке с под руч ја
Вој во ди не и ре ги о на.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕРТ ДАНКЕ СТОЈИЉКОВИЋ

ПУБЛИКА ПРЕПОЗНА КАД
СЕ СРЦЕМ ПЕВА
На репертоару биле
романсе, староградске
и традиционалне
песме
Љубав према
изворној музици
Данка Стојиљковић
гаји одмалена
Ако је судити по реакцијама и
коментарима љубитеља добре
народне музике, солистички
концерт наше суграђанке Данке Стојиљковић, интерпретаторке изворних песама, који је
одржан у петак, 8. априла, у
дворани Културног центра,
памтиће се дуго. У раскошним
звуцима романси, староградских и традиционалних песама, певаних на српском и руском језику, потпуно су уживали наши старији суграђани,
али ни млађи део публике није
остао равнодушан. Да ово вече
буде незаборавно, допринели
су хор „Архангел” предвођен
Војиславом Спасићем (тенор),
оркестар „Данилушка” и Славко Митровић Цале (солиста на
хармоници). Улаз је био бесплатан, а концерт су организовали Град Панчево и Културни
центар Панчева.
– Ово је музика љубави, музика романтике... Музика је
вечна, спаја људе, спаја векове
– поздравне су речи Миленка
Павлова, градског већника за
културу и информисање.
После једанаест година од
свог првог солистичког концерта у Панчеву Данка Стојиљковић је пажљиво одабраним песмама које највише воли да пева успела да пренесе
лавину емоција на поштоваоце традиционалне песме.
– Није без основа српска изрека да је најтеже бити пророк

Наша музика и фолклор увек боље прихваћени у иностранству
у свом селу. На сву срећу, ја нисам пророк, а ни Панчево није
село. Наша музика и наш фолклор су увек боље прихваћени у
иностранству. Не знам да ли је
разлог то што се стидимо својих
корена, или нам је можда туђе
слађе, па оберучке прихватамо
све оно што је Запад послао.
Али има још увек људи који цене традицију. Надам се да неће
толико времена протећи до неког следећег солистичког концерта у Панчеву – рекла је она.
Љубав према изворној музици носи одмалена, из куће. Певала је најпре у групи певача, а
касније и као солиста у панчевачким културно-уметничким
друштвима „Абрашевић”, „Станко Пауновић” и „Јединство”.

Имала је стални ангажман у
београдском ансамблу „Коло”, а до данас је остала дослед на тра ди ци о нал ној пе сми.
– Никад нисам желела да будем поводљива зарад славе, зарад пара, да певам нешто што
ми не лежи и што нисам ја.
Треба бити свој, стајати чврсто
на ногама, бити сигуран у оно
што радиш и, пре свега, волети
музику, јер народ се не може
преварити. Народ осећа кад
неко пева срцем, кад је искрен.
Ове песме ће остати и после
мене, за моју децу, унуке, за
вас, да некад чујете нешто што
је вредело и да можда ви пренесете својој деци – објаснила
је солисткиња.

Преко седамдесет трајних
снимака снимила је за архиву Радио-телевизије Србије,
а петнаестак српских народних песама уз пратњу Тамбурашког оркестра за архиву
Радио-телевизије Војводине.
Уче ство ва ла је на мно гим
концертима у организацији
Му зич ке про дук ци је Ра дио
Београда, као и на хуманитарним концертима, а стална је са рад ни ца ан сам бла
Министарства одбране „Станислав Бинички”. Досад је
сни ми ла че ти ри ал бу ма –
„За тебе”, „Романса”, „Бескрај” и „Одјек”. Ради као музичка уредница у Радио Београду.
М. Манић

КИКИ И „ПИЛОТИ” НАСТУПИЛИ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Пријатан лет уз искусне возаче
Знак да сте на концерту у простору с местима за седење успели да загрејете атмосферу и
музиком дотакнете срца присутних, свакако је онај када
публику пред собом видите на
ногама. Уколико она током
читавог хепенинга на ногама
и остане, плешући и певајући
заједно с вама, онда је то већ
велика ствар.
Но ако сте Кики Лесендрић и
уз себе имате „Пилоте” – од вас
се ништа мање и не очекује.
Стога разиграна дворана Културног центра у суботу, 9. априла,
није била никакво изненађење.
Али свакако је било пријатно

доживети журку на којој је неколико стотина Панчеваца и
Панчевки свих генерација ђускало и пљескало уз акустичне
верзије старих хитова, као што
су „Не веруј у идоле”, „Чини ми
се да”, „Као птица на мом длану”, али и оних нових, попут
нумере „Иди” и „Гужва ми у
стану”. Осмочлани бенд је у
Панчево донео добру музику и
препознатљиве вокале, а њихова комуникација на сцени кроз
поглед, покрет, ритам и емоцију увукла је и све присутне у вртлог добре енергије. Наравно,
без биса овакав наступ није могао проћи, па су се, након скоро

два сата свирке, Кики и „Пилоти”
од фанова опростили легендарном нумером „Заборављени”.
Панчево је само један од градова уцртаних у мапу којом бенд
„пилотира” у оквиру турнеје
„Свет је леп када сањамо” и тако обележава 35 година успешне каријере.
Ваља свакако споменути и
сјајне момке и девојку из школе гитаре „Гитарта”, који су у
суботу наступили као предгрупа и доказали да, уз овако талентоване младе људе, за будућност рокенрола у Панчеву
не треба бринути.
Д. К.

ЕДУКАТИВНА ПРЕДСТАВА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Из музичког
кутка Габи Дин

Спот за сингл
„Викенди”

Kомад „Из музичког кутка Габи Дин”, за који је текст урадила Габриела Динић, а сценографију Катарина Узелац
Радусиновић, изведен је у уторак, 12. априла, у Музичкој
школи „Јован Бандур”. Како
објашњава Динићева, све је
почело пре четрнаест година,
откад деци предаје клавир.
– Ноте су најпре добиле своје боје, повисилице и снизилице су постале костими, лева
рука – Лери, десна – Дени...
Остале ознаке у нотама за динамику и артикулацију постале су ликови наших музичких

прича, авантура и шарених
нота. Све се дешавало спонтано, кроз игру, на часовима, и с
временом се уобличило у „систем”, односно методу којом
радим већ дуги низ година –
објашњава Габриела Динић.
Представа је едукативног карактера и намењена је деци,
али и широј публици. Они који
су јој присуствовали, били су у
прилици да се дубље упознају с
музиком Јохана Себастијана
Баха и његовим светом контрапункта и да чују композиције
Л. ван Бетовена, С. Рахмањинова, Ј. Пахелбела и других.

Наша суграђанка Марина Узелац недавно је режирала спот
за сингл „Викенди” београдског бенда „Нежни Далибор”,
којим је најављен његов нови
албум „У слојевима”. Спот је
сниман у шуми на Кошутњаку

и у спортском центру на Врачару и говори о изласку болесника из менталне институције
на слободан викенд.
Тренутно Марина Узелац са
својом екипом припрема спот
за Дуњу Дачић.

Исправка и извињење
У прошлом броју „Панчевца” је
наведено да је историчар уметности Станислав Живков одржао предавање на позив македонске министарке културе др
Елизабете Димитрове, а она је

заправо професорка Филозофског факултета у Скопљу. Награду је Живкову доделила
Фондација „Кирил Трајковски”
из Лондона. Извињавамо се
свим читаоцима нашег листа.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Чај од шљива"
Лазара Џамића
Есеји о Србима, Енглезима и фантазији емиграције сабрани су у
књизи Лазара Џамића
„Чај од шљива". То су
кратки есеји, изузетно
духовити и садржајни,
тематски врло разнолики, које је илустровао
Александар Зограф.
У књизи „Чај од шљива" Џамић показује типичну енглеску вештину: да с мало речи много каже. Језик којим то
чини је једноставан и
отмен, метафоре су му
маштовите и паметне, а
запажања луцидна и духовита. Интелигентно и
на једноставан начин
улази у микрокосмос
наше свакодневице. Он
показује оно несвесно,
али врло видљиво, и на (само)ироничан начин отвара
различитост мириса и осећања Запада и Истока, Рима и Цариграда; онога што
схватамо Европом.
Џа мић се бе сма тра
пре све га но ви на ром иа ко је про фе си о нал но
окре нут ко му ни ка ци ји и
мар ке тин гу. Као кон сул -

тант за маркетинг написао
је бројне професионалне
чланке о дигиталној и
ана лог ној ко му ни ка ци ји, као и се дам књи га на
раз не те ме. У Лон до ну је
оства рио успе шну ка ри је ру стра те га у не ко ли ко
огла сних аген ци ја и
члан је „Гу гло вог" кре а тив ног ти ма 200.

Два читаоца који до среде, 20. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је типична фантазија наших емиграната?",
наградићемо по једним примерком књиге „Чај од шљива" Лазара Џамића. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца", а награде се могу преузети
у књижари „Делфи".
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Навике наше насушне
Петар Стакић, пи-ар
компаније „Инфостуд”
КЊИГА „Моћ навике” („Power of Habit”). Иако наслов
звучи као да је реч о још једној књизи за самопомоћ, она
се никако не може сврстати у
тај жанр. Написао ју је новинар „Њујорк тајмса” Чарлс
Дјуинг бавећи се, на основу
научних открића и свакодневних примера, разлозима
због којих постоје навике,
али и тиме како оне утичу на
свакодневицу и да ли се могу
мењати. Оно што ову књигу
чини посебно занимљивом,
јесте то што она обрађује три
аспекта: навике појединаца,
навике успешних организација (компанија) и навике
друштва. Због многобројних
примера она је избегла да буде оно што сам навео на почетку – прежвакано штиво
самопомоћи. Иначе, ова
књига је имала велики утицај
на реорганизацију бројних
компанија, посебно у САД, а
морам признати да смо много тога из ње усвојили и у мојој фирми.
ФИЛМ „Get on up”. Ако вам
се својевремено допао филм
„Реј” о Реју Чарлсу, сигурно
ће вам се свидети и остварење из 2014. године о краљу
соул музике Џејмсу Брауну.
Не сећам се да сам скоро
гледао занимљивији приказ
живота неке музичке звезде.
Филм приказује Брауново
одрастање у расно подељеној Америци, успон једног
упорног и понекад саможивог клинца, његов изгубљени однос с породицом и
променљиву нарав према

људима који га окружују.
Све то „покривено” је његовим огромним талентом за
музику и генерално шоу-бизнис. Посебно је занимљиво
то што је главни продуцент
био Мик Џегер, певач групе
„Ролингстонс”.
ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ
„Последњи дани у Вијетнаму”. Велики сам љубитељ
документараца,
посебно
оних који се баве Другим
светским ратом. Међутим,
недавно ми је пажњу привукао документаран филм о
Вијетнамском рату, у којем
радња приказује догађаје из
1975. године, када је северновијетнамска војска опколила Сајгон, сламајући отпор армије Јужног Вијетнама.
То је био разлог за дотад невиђену евакуацију 135.000
људи из тог града. Филм свакако не би био тако посебан
да није праћен сјајним, никад неприказаним снимцима из тог времена, али и
причама о томе на који начин је организована евакуација, како се одлучивало о
томе ко се може спасти, а ко
не, и колико дуго се веровало да Сајгон неће пасти, а
рат бити изгубљен.
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ЈУЖНИ БАНАТ

Вршац стагнира, грађани су све
сиромашнији, а појединци све богатији.
Александар Чупић, главни и одговорни
уредник портала „ЕВршац”

Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРА: ВРШАЦ

ПОЛИТИКА, ДРУШТВО: ВРШАЦ

Конкурс за ликовњаке

ЧУПАВЕ И НЕЧУВЕНЕ ПРИЧЕ
Лепо је ћаскати с колегиницама и колегама. А уме да буде и
корисно, поготово када долазе
с „терена” који вам није познат као њима. Вршчанима не
треба представљати Александра
Чупића: сви знају да се ради о
елоквентном, дугогодишњем
новинару, који је тренутно
главни и одговорни уредник
веома посећеног сајта „ЕВршац”. Његова размишљања о
свакодневици другог по величини града у нашем округу
овом приликом ћемо представити Панчевцима.

Културни центар Вршац расписао је конкурс у оквиру 57.
ликовне манифестације деце
и омладине за награду „Паја
Јовановић”, с циљем унапређења ликовне уметности и
креативности деце и омладине. На изложби могу учествовати деца и млади од пет до
25 година, и то могу бити појединци, предшколске установе, школе, ликовни атељеи, дечји културни центри и
сличне дечје установе и асоцијације. Избор теме и тех-

нике је слободан. Сваки учесник може послати највише
два рада, а на полеђини треба
да стоји налепница (преузима се са сајта Културног центра Вршца) са читко исписаним и потпуним подацима.
Радове треба однети лично
или послати на адресу: Културни центар Вршац, Стеријина 62, Вршац, Србија, до
11. маја. Резултати конкурса
биће објављени на сајту КЦВ-а
након жирирања, предвиђеног за 4. јун.
Д. М.

ВОЈВОДИНА: ЗДРАВСТВО

Година јубилеја
Годишња скупштина Међуопштинске организације Савеза слепих Србије из Панчева одржана је у четвртак, 7.
априла, и на њој су изабрани
нови чланови и председништво Управног одбора, као и
делегати за савезе слепих
Србије и Војводине.
За председника Управног
одбора реизабран је Златибор
Лазаров, коме је ово четврти
мандат, а нова потпредседница је Ружица Антић.
– Оно што је новина, јесте
да су у Управни одбор сада
укључени млади људи, који
тренутно чине већину тог тела. То је јако добро, јер је
омладина та која треба да
настави да у будућности води Савез – рекао је Златибор
Лазаров.

Ово је за панчевачки Савез слепих јубиларна година, у којој та организација
обележава 70 година постојања. Како је најавио Лазаров, све активности које буду
реализоване током 2016. биће посвећене обележавању
јубилеја. Засад су у плану
турнири у шаху и доминама,
изложбе и једнодневни излети за чланове, а активно ради
и радионица старих заната.
Свечаност поводом обележавања седамдесетогодишњице постојања планирана је за
јесен.
Овај савез броји око 480
чланова из Панчева, Ковина,
Ковачице, Опова и Алибунара и то је једна од већих организација тог типа у нашој
земљи.
Д. К.

На нашу молбу да нам каже
каква је ситуација у Вршцу десет дана пред изборе, Александар Чупић се насмејао и
рекао: „Чупава”. У озбиљном
тону је наставио:
– У граду се ништа не мења
годинама. Политички систем
у Вршцу је посебан и прављен
је по мери тајкуна који градом
владају већ две и по деценије.
Они паразитирају на великим
странкама, кокетирају са свима, користе њихове ресурсе и
тако затварају круг. То је највећа штета коју је Вршац могао да доживи и коју је доживео. Уколико се политичка ситуација у Вршцу не промени,
постоји велика опасност да, за
кратко време, град из стагнације крене у пропаст.
После наше констатације да
Вршац делује као развијена
средина, Чупић је рекао:
– Да, на први поглед. Нажалост, велики број незапослених и смањење броја становника, одлазак школованих и
младих указује да је развијеност само привид. Међу највећим кривцима за то је Љубисав
Шљивић, директор ЈКП-а
„Други октобар”: води га као да
је приватно, његово предузеће,
а сада се као носилац листе
СПС–ЈС на локалним изборима кандидује за градоначелника. Наше колеге из других медија и ја баратамо чињеницама и то је разлог због којег већ
две недеље тражимо да Шљивић покаже имовинску карту
чланова своје породице, који
су, успут, запослени у „Другом
октобру”, како бисмо је упоре-

Корисници старосних, инвалидских и породичних пензија с пребивалиштем на територији наше државе чија
је пензија за фебруар нижа
од просека, односно од
23.463 динара, имају право
на бесплатну десетодневну
рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и
бањско-климатским лечилиштима и ту погодност могу
искористити до краја текуће
године – саопштио је ове недеље Фонд ПИО.
Пензионерима је на располагању једна од 25 српских
бања, а предвиђа се да ће тамо до краја 2016. отићи њих

око 12.000. У бесплатну рехабилитацију су укључени
трошкови превоза у висини
цене аутобуске односно возне карте другог разреда, а
Фонд ће сносити и трошкове
за пратиоца детета које користи породичну пензију по
основу неспособности за самосталан живот и рад.
Важно је напоменути да се
за бесплатну рехабилитацију
могу пријавити само корисници пензија који то право
нису користили у последњих
пет година. Опширније информације о овој погодности
могу се пронаћи на сајту
Фонда ПИО.
Д. К.

Љ. Шљивић
знани све своје пословне везе с
помоћником директора за
правне послове поменутог јавног предузећа Драганом Милановићем, јер се „показало да
често заједнички купују не-

кретнине, поготово ако су оне
делови фирми у стечају”.
– Последњи „добар пазар” у
дугачком низу им је куповина
Производно-трговинског центра ИГМА у Вршцу, у Улици
Ђуре Цвејића, чиме су постали
власници мајдана кварцног
песка код села Месића. Постоје само три-четири овако богата налазишта у Србији. Додуше, као купци се појављују
ћерке поменуте господе. Извињавам се, нису њих двојица
власници – уз осмех констатује Чупић и наводи да је Милановић родбинско-пријатељски
одлично повезан с правосудним органима, дајући за ту
тврдњу велики број аргумената (о томе неки други пут).
Александар Чупић каже да
се Шљивић и Милановић, поред поменутог, баве и „завршавањем послова” за своје пријатеље.
– Индустрија модне обуће
ИМО, производна хала с комплет ном ин фра струк ту ром,
управном зградом и плацем од
25.000 квадратних метара у
елитном делу индустријске зоне на улазу у Вршац из правца

Београда, преко пута „Хемофарма”, продата је 2005. године
предузећу „Урмико”, чији је
власник високи функционер
СПС-а Владан Милићевић. Постигнута цена била је 9.210.000
динара, а процењена вредност
имовине, по налогу стечајног
управника Драгана Милановића, била је 15.689.440 динара.
Стечајни управник је одмах по
продаји изјавио за „Вршачку
кулу” да неће бити довољно
средстава за исплате зарада и
доприноса за око 200 радника и
осталих поверилаца, али је прећутао да је Општински суд у Вршцу имовину фирме ИМО, у
истом стању у којем је и продата, априла 2003. године проценио на 116 милиона динара.
Скандалозно је и то што је лицитација одржана у Шљивићевој канцеларији – експлицитан
је Чупић.
Коментар потписника ових
редова да скоро није чуо овако
садржајну, а наопаку причу,
Чупић је сачекао спремно и
шеретски:
– Рекао сам ти на почетку да
је у Вршцу чупаво.
С. Трајковић

ДАН ГУ БИЋ НА ПРА ВИО ЧИСТ КУ

ФОНД ПИО ОБАВЕШТАВА

Пензионери
бесплатно у бању

дили с њиховим примањима.
Он, наравно, ћути.
Уредник познатог портала
објашњава како Вршчани знају
да је вредност само стамбених
некретнина у поседу Шљивића
око 350.000 евра. Додаје да медији траже и да Шљивић об-

Владана Милићевића, кога наш колега из редова панчевачког СПС-а Гордане
и његов суграђанин помиње, Панчевци Топић.
знају и по томе што је био део тројног
Наш извор, инсистирајући на томе
повереништва ГО СПС-а у Панчеву.
да остане анониман јер је свима у
Он је, потом, Николу Дангубића,
партији строго забрањено да о
садашњег председника панчењој пред изборе ружно говоре,
вачког ГО СПС-а, представио
каже да Дангубић не стаје, одпокрајинском партијском шефу
носно да је у Градском одбору
Бајатовићу и гарантовао за њенаправио чистку. Прво је из
га. Дангубић се, о чему су за
тог тела искључио у странци
„Панчевац” већ говорили неки
утицајног Жељка Лазића, бивсоцијалисти у претходним брошег градског већника за фијевима, у странци коју води
нансије и свог противкандидата
понаша самовољно и бана изборима за председника ГО
хато. То потврђује и
СПС-а прошле године, а потом
прошлонедељни
је сменио и председницу Фосуптилни медијски
рума жена Мају Милованоиступ актуелног навић, иначе висококотирану
родног посланика
у републичким органима
Н. Дангубић

партије. То је учинио и поред тога што
је Маја Миловановић створила јаку организацију са 450 жена у њој, које су
организовале низ хуманитарних активности у претходном периоду, о чему је
и наш лист извештавао. Дангубић се
није обазирао ни на налог из врха
странке да пред изборе нико не сме да
буде смењен јер би то могло да створи
лошу слику у јавности. Може да звучи
иронично, али је истинито да је Дангубић и сам смењен: он више није директор панчевачке филијале „Дунав
осигурања”.
Маја Миловановић је одбила да о
овим наводима говори за „Панчевац”,
а Дангубић није искористио прилику да
прокоментарише досад објављене текстове.

ПОЛИТИКА: РИТИШЕВО

Михаљ Кертес посетио јужни Банат
У недељу, 10. априла, у Загајици и Ритишеву одржане су веома посећене трибине Српске
напредне странке, на којима је
говорио члан руководства те
партије Михаљ Кертес. Он је,
између осталог, изјавио да поносно обилази Србију и говори
о програму СНС-а зато што је то
„једина државотворна партија,
а њен лидер Александар Вучић
је политичар кога радо примају

у Москви, Пекингу, Берлину и у
другим метрополама широм
света”.
Кертес је гостовао на позив
Бранка Маловића, координатора СНС-а за јужни Банат,
који је успешно организовао
бројне политичке догађаје и
гостовања високих функционера напредњака током ове
предизборне кампање.
М. Г.
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НАЈБРЖИ САЛОНАЦ СВОГ ВРЕМЕНА

РИГОРОЗНИ „ШАКЕН”

Модел по мери принца
Концепт који
је данас признат
Иако данас имају истог власника, „Ферари” и „Масерати” су
током прошлог века били велики ривали у производњи спортских двоседа. Током шездесетих „Масерати” се успешно носио с конкуренцијом како у
Италији, тако и у Европи, а
1961. принц Карим Ага Кан
упућује том произвођачу захтев
да му се направи јединствен салонски аутомобил врхунских
перформанси.
Првенац дизајнера Пјетра Фруе
Челници фабрике су нерадо
прихватили овај изазов, јер су
њихови ранији покушаји да направе луксузне лимузине у Сједињеним Државама пропали.
Такође, сматрало се да тржиште неће добро прихватити
овај концепт. Рад на овом аутомобилу био је дуг и мукотрпан.
Било је доста проблема у самој производњи, а разматрало
се више идејних решења јер је
жеља „Масератија” била да
испоштује оно најбитније –
иновативност. Бар око једне
ствари се нису постављала питања, а то је мотор. Унапред се
знало да ће у нови аутомобил
бити уграђен агрегат В8, који
се показао као веома добро решење у ранијим моделима.
Радна запремина мотора је
износила 4.100 кубика, а он је
имао снагу од 216 „коња” и био

је упарен с петостепеним мануелним мењачем. Перформансе
будуће лимузине се, дакле, нису доводиле у питање, али оно
што је осим њих било битно у
овом случају, јесте дизајн. Креирање изгледа поверено је дизајнеру Пјетру Фруи. Италијан,
иначе својеврсни уметник, није
имао превише проблема при
дизајнирању. Веома лако је
осмислио изглед каросерије,
који је био елегантан, јединствен, а опет је истицао спортски дух будуће лимузине.
Две године касније, тачније
1963, посао је коначно био готов, а „Масерати” је у новембру
на салону аутомобила у Торину
свету представио „кватропорте” (што на италијанском значи „четвора врата”). У аутомобил је комотно могло да се
смести пет путника, а на рас-

полагању им је био огроман
пртљажни простор запремине
700 литара. Убрзање аутомобила тешког 1.700 килограма до
сто километара на час износило је свега осам секунди, а
максимална брзина је била
230 километара на час. Оно
чиме се „Масерати” посебно
поносио, јесте крстарећа брзина од 200 километара, при којој се није реметио комфор и
удобност унутар возила. Ниједна лимузина тог времена није
се могла тиме похвалити.
И Брежњев је био власник
За седишта је била задужена
британска фирма „Коноли”,
која је кожом пресвлачила ентеријере за скоро све луксузне
аутомобилске брендове. О
комфору и технологији која је
примењена говоре електроподесиви ретровизори и прозори, док је, можда неоправдано,
клима-уређај био на листи опционе опреме. Производња је
званично започета 1964, а прва генерација „кватропортеа”
направљена је у 260 примерака. Успех тог модела је охрабрио „Масерати”, који је одлучио да настави његов развој и
продукцију.
Друга генерација рестилизоване лимузине на тржишту
се појавила 1966. Тај аутомобил је, за разлику од претходника, имао одвојене округле

фарове, како би добио дозволу за пласман на тржишту
Сједињених Држава, што је
посебно радовало челнике из
Модене, јер су тиме исправили грешку из претходних година. Унутрашњост је потпуно обновљена, па су се тако у
команд ну та блу и панеле
врата уграђивале оплате од
ораха. Клима-уређај је сада
био стандардна опрема, што
је овај аутомобил стављало
ра ме уз ра ме с мо делима
„Ролс-Ројса”. Најзначајнија
измена је на трапу – уграђена
је крута осовина, што је обезбеђивало удобнију вожњу чак
и по лошијем путу. Почетком
1968. у понуди се нашла и
посебна верзија с јачим мотором, од 4.700 кубних центиметара, снаге 300 „коња”.
Ова едиција „кватропортеа”
била је и лакша за 50 килограма, што је допринело томе да
возило достигне максималних
245 километара на час. Годину дана касније престала је
производња прве генерације
овог посебног аутомобила, а
продато је око 770 јединица.
„Кватропорте” заузима посебно место у ауто-индустрији, а
многе познате личности из
света политике и филма биле
су његови власници: Стив Меквин, Леонид Брежњев, принц
Реније од Монака...

Коришћење мобилног телефона за воланом је законом
забрањено у Србији, и то с
добрим разлогом. Телефонирање током вожње утиче
на концентрацију толико да
се шансе да доживите саобраћајну незгоду увећавају
за четири пута.
Циркулисање уља у мотору
је битно како би сваки део
био адекватно подмазан и
могао да функционише.
Кружење уља у мотору болида „Формуле 1” потпомаже чак седам пумпи, које су
врло ефикасне и имају потрошњу енергије као четири
кућне сијалице.
Аутомобили који су користили струју као енергију за
погон прављени су још почетком двадесетог века. Тадашња технологија за производњу батерија, односно
акумулатора, ипак није била довољно развијена да би
возило могло прећи неку већу километражу. Након пи-

онирских покушаја више
светских произвођача је наставило рад на развоју електричних аутомобила. Један
од њих је јапанска компанија „Принц”, која је 1947. направила модел „тама”. Тај
мали аутомобил је с једним
пуњењем могао да пређе до
70 километара и постигне
максималну брзину од 35
километара на час.
Технички прегледи у земљама западне Европе су ригорозни, али можда не могу да
се пореде са онима у Јапану.
Инспекција при регистрацији возила се у тој држави
назива „Шакен” и врло је темељна и захтевна. Због тога
Јапанци и више него добро
одржавају своје аутомобиле,
па тако ако имате прилику
да купите половно возило из
Јапана, немојте се устручавати. Она су уредна, чиста и
беспрекорно одржавана. Једину препреку може представљати волан на десној
страни...

- - - - - ГАРАЖА - - - -

ОДАБИР СВЕЋИЦА ЗА ТНГ
Цена течног нафтног гаса је
знатно нижа од цене бензина, па је то један од разлога
зашто један број возача и даље користи ТНГ као гориво.
Да би аутомобил правилно
радио у режиму када користи гас, потребан је исправан
и наштелован уређај за убризгавање, што је основа свега.
Али осим тога, ради економичности у вожњи неопходно је обратити пажњу и
на поједине делове о којима
до сада нисте мислили – свећице. Баш због масовније
употребе гаса као погонског

гативно утицати на остале
компоненте система паљења, као што су бобина или
каблови. Стога када следећи
пут посетите сервис како бисте прегледали плински уређај, замолите сервисере да
провере и стање свећица,
као и њихов тип.
Уколико нису оне намењене паљењу плинске смеше, било би добро да их замените у комплету с кабловима и бобином и обрнуто.
Искуства сервисера говоре
да уколико замените бобину, постоји велика вероват-

горива и проблема са стандардним свећицама при таквој примени, водећи светски произвођачи ових делова дошли су на идеју да направе посебну линију свећица за паљење смеше гаса.
Као прво, поменутој смеши ваздуха и ТНГ-а је потребан већи напон јер се пали
теже него смеша бензина.
Самим тим је температура
сагоревања у цилиндру знатно виша и утиче на свећицу,
односно њен радни век. С
друге стране, стварање већег
напона на свећици може не-

ноћа да ће постојеће свећице узроковати квар нове бобине. Такође, при куповини
свећица обратите пажњу на
то да су оне прављене од
племенитих материјала (легуре платине или итријума)
с централном електродом,
јер је њихов заменски интервал знатно дужи.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” ПРЕГАЗИЛА ФАВОРИТА
Суботичани нису
имали никакву шансу
У недељу долази
Раднички

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ СПОРТА

КРИС-КРОС КАДЕТСКИ
ПРВАК ВОЈВОДИНЕ
Млади кошаркаши Крис-кроса, које предводи тренер
Милош Степанов, остварили
су велики успех прошлог викенда. Они су се вратили из
Новог Сада, где је одржан
финални турнир шампионата наше покрајине, као шампиони Војводине!
Наши млади суграђани су
у полуфиналном мечу савладали суботички Спартак са
64:62, а потом су, у великом
финалу, надвисили и КК
Стар из Новог Сада са 73:69.
Победнички тим, који је
остварио велики успех, играо је

у саставу: Иван Паровић, Алекса Савић, Матеја Стринић, Огњен Бендић, Матеја Николић,
Алекса Медић, Урош Марковић, Алекса Бркић, Сергеј Тулић, Урош Мршић, Никола
Нинковић и Владан Андрић.
Поред тога, Крис-крос је на
овом турниру имао и најбољег играча, али и најуспешнијег тренера – ова признања су заслужили Алекса Савић и Милош Степанов.
Победничкој екипи је награде уручио Златко Болић,
потпредседник Кошаркашког
савеза Војводине.

АПРИЛСКИ КУП – ХЕРОЈИМА У ЧАСТ

ПАНЧЕВАЧКИ МАКЕТАРИ
НИЖУ УСПЕХЕ

Популарна панчевачка „дизелка” тутњи кроз Војводину.
После тријумфа у Новим Бановцима пред фудбалерима
Железничара је било ново велико искушење у 20. колу Српске лиге. У Панчеву је гостовала Бачка 1901 из Суботице, један од најбољих тимова у
овом рангу такмичења. Момци које предводи тренер Александар Стевановић нису се
уплашили великог фаворита.
Играли су максимално одговорно и ангажовано, стварали
су акције, па су на крају заслужено освојили сва три бода:
Железничар – Бачка 1901 2:0.
Тренер Стевановић је поверење за овај дуел поклонио
екипи у саставу: Катанић, Матић, Немања Текијашки, Спасковски, Басарић, Гудан, Јовановић, Стајчић, Шалипуровић,
Ковачевић и Новаков, а прилику су добили и Никола Текијашки, Чишић и Благојевић.
Била је то тврда, права првенствена утакмица, у којој је
панчевачка „дизелка” била тим
који доминира средином терена. Иако су домаћи имали неколико лепих прилика, око 300
гледалаца чекало је на погодак
све до финиша првог полувремена. У 42. минуту је досуђен

слободан ударац за Железничар, на око 25 метара од гола
Суботичана. Испред живог зида лопту је наместио Новак
Шалипуровић и ефектним шутом је матирао чувара мреже
Бачке.
„Дизелка” је добру игру наставила и после одмора. Чврсто у одбрани, агресивно на
средини терена, с брзим контранападима, Жељко Стајчић
и његови саиграчи нису дозвољавали фавориту да успостави свој ритам. У 74. минуту у казненом простору Бачке
оборен је управо капитен

Стајчић, судија Стефан Кеџа
оправдано је показао на белу
тачку, а једанаестерац је извео Данило Ковачевић. Голман Суботичана је одбранио
први његов ударац, али је одбијена лопта „легла” тачно на
ногу Ковачевићу, па ју је он
рутински спровео у мрежу.
Било је то коначних 2:0 за
Железничар.
– Јако вредна и велика победа, друга узастопна, којом
смо „оверили” бодове из Бановаца. Мислим да гледаоци могу бити задовољни виђеним,
јер је било много прилика. На

срећу, успели смо да искористимо своје шансе. Савладали
смо фаворита и могу само да
честитам својим саиграчима –
рекао је после утакмице Бранислав Катанић, голман Железничара, који је сјајним интервенцијама знатно допринео победи своје екипе.
Већ у среду, 13. априла, „дизелка” је гостовала у Вршцу,
где је одмерила снагу са истоименим домаћином, а наредног викенда опет игра пред
својим навијачима. На СЦ
„Младост” долази Раднички
из Сремске Митровице.

ЛИГА ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

ТРИЈУМФ И ЗА КРАЈ
Последње коло Лиге пионира
Војводине у стрељаштву одржано је прошлог викенда у Уљми.
Екипа пионирки СД-а „Панчево 1813” убедљиво је била
прва, с 525 кругова, и само је
потврдила лидерско место у
коначном пласману. Марија
Алексић је такође убедљиво
тријумфовала (176 кругова) и
показала да ове године нема
премца у Војводини. Ивана
Виславски је била трећа, али
је у генералном пласману
освојила сребрну медаљу. Од-

лична је била и Анастасија
Грујоски, која је са 174 круга
заузела четврто место.

Тим пионира панчевачке
„дружине” је у последњем колу,
с 532 круга, био други, а у гене-

ралном пласману му је припао
пехар за треће место. Стефан
Михајлов је са 179 кругова био
најуспешнији панчевачки такмичар, а одлични су били и
Александар Павловић, Владимир Стајчић и Стеван Калинић.
Тренер Синиша Вељковић је
задовољан постигнутим резултатима и добром формом такмичара пред наступајућа првенства Војводине и Србије,
као и пред Школску олимпијаду, на коју се пласирало
осам панчевачких стрелаца.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ ЗА НАЈМЛАЂЕ

НЕМА ЗИМЕ ЗА НАШЕ КАРАТЕ-КЛИНЦЕ
Недавно је у Дому ваздухопловства у Земуну, у организацији Макетарског савеза
Србије, одржано треће интернационално такмичење
под називом „Априлски куп –
херојима у част”.
У веома јакој конкуренцији
одличне резултате су остварили и чланови Макетарског
клуба „Др Владимир Алексић”
из нашега града и тако су још

једном показали због чега су
најтрофејнији клуб у Србији.
Успешан панчевачки тим
сачињавали су: Бошко Јаковљевић (сребро), Костадин
Станојловић (бронза), Новак
Бабић (злато и сребро), Никола Лабус (две бронзе и сребро), Бранко Бакош (злато),
Зоран Јаковљевић (два злата)
и Александар Стојановић
(два сребра).

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

НЕОСВОЈЕНА КУЛА
Утакмицама 24. кола првенствена трка за бодове у Првој
српској лиги за кошаркаше
ушла је у сам финиш. Крис-крос је гостовао у Кули, где
је од домаћег Хајдука изгубио са 70:68.
– Иако је домаћин био у
предности, била је то изједначена утакмица до самог краја.
Нисмо успели да се носимо са
сировом снагом домаћих

Странe припремио

Александар
Живковић

играча, а судије су притом толерисале чврсту битку. Ипак,
држали смо јак ритам игре,
водили смо меч у правцу који
нама одговара. У последњу
четвртину смо ушли с минусом од 17 поена, али смо успели да меч учинимо неизвесним и уђемо у егал завршницу. Имали смо и нападе за победу, али... Честитам мојим
играчима на храбрости, стрпљењу и показаном знању –
рекао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.
У претпоследњем колу, у
недељу, 17. априла, Панчевци на свом терену дочекују
Словен из Руме.

Панчевачки карате-клинци
наставили су да нижу успехе
на свим такмичењима на којима учествују. Прошлог викенда је у Старој Пазови одржано Првенство Војводине за
полетарце, пионире и наде, а у
наш град је стигла прегршт
медаља.
КК Динамо је и овог пута
био један од најмасовнијих,
али и најуспешнијих клубова,
јер су његови чланови освојили 21 трофеј.
Најсјајнија одличја су заслужили: Анђела Ђекић, Борислав
Јевремовић, Марко Спасић,
Стефан Стојковић и Миљан
Варсаковић. Сребром су се
окитили: Теодора и Милица
Гагић, Нађа Николић, Симон
Дангубић, Јелена Милентијевић и Александар Здешић, а
бронзе су зарадили: Вукашин
Младеновски, Драган Лео, Та-

мара Драгичевић, Вања Чекеревац, Лука Богданов, Сташа
Јевремовић, Катарина Петковић, Катарина Шаренац и Немања Несторов. Одлични су
били и: Софија Бубало, Огњен
Чекеревац, Филип Станковић,
Андрија Радивојев, Александра Стоилковски, Матеја и Лука Степанов и Ђорђе Ивковић.
Сјајни су били и чланови
КК-а Младост из нашега гра-

„ОРЛОВИ” ЛЕТЕ...
Одличне резултате на Првенству Војводине
остварили су и чланови КК-а Combat Eagle из нашега града, предвођени тренером Иваном Стојсављевић.
Марта Стојсављевић је освојила златну медаљу, Емилија Белић се окитила сребром, а бронзе
су зарадиле Ања Кнежевић и Теодора Трумбеташ.

да, који су се окитили с 15 медаља.
Златна одличја су освојили:
Анђелина Јаредић, Јована
Новаков, Милица Драгичевић, Јелена Киџин, ката-тим
полетарки (М. Драгичевић,
Н. Штрбац и М. Амановић) и
ката-тим пионирки (Т. Ђурђевић, Н. Исаиловић и С. Жунић). Сребрне медаље су зарадили: Маја Жунић, Милорад Петровић, тим женских
нада у борбама (Ј. Новаков, А.
Јаредић, М. Миловановић и
М. Поткоњак) и тим пионирки у борбама (Т. Ђурђевић, Н.
Исаиловић и С. Жунић), а
бронзама су се окитили: Марија Поткоњак, Милица Миловановић, Милан Стојиљковић, Славица Тулић и кататим женских нада (Јована
Новаков и Анастасија и Анђелина Јаредић).
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ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

ПЕТ ГОДИНА „ДРУГЕ ШАНСЕ”
У ШКОЛИ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Прва генерација
прошла с врлодобрим
ЗАВРШЕНА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Школски програм
прилагођен
потребама полазника
Првог априла почео је уписни
рок за будуће ђаке прваке и до
краја месеца родитељи ће у
школама моћи да предају документацију потребну за упис,
а током маја и јуна и да упишу
децу. То је обавеза за сву децу
која имају навршених најмање
шест и по и највише седам и
по година, односно рођену између 1. марта 2009. и краја
фебруара 2010. године. Прошле недеље је у 22 основне
школе на територији нашег
града, укључујући и Балетску,
Музичку и школу „Мара Мандић”, почела пријава будућих
ђака у складу са законом. Од
2005. Панчево бележи пад
броја уписаних првака, а ове
године ће у ђачким клупама
бити 40 ученика више него
прошле године.
С друге стране, у ОШ „Ђура
Јакшић” поред редовног уписа
будућих основаца запослени
уписују и полазнике старије од
петнаест година који до сада нису стекли основно образовање.
Наиме, та основна школа је једина у Панчеву и једна од ретких школа у Србији које поседују лиценцу Министарства просвете за обављање делатности
функционалног основношколског образовања одраслих који
су напустили школовање пре
стицања прве квалификације.
Досадашњи резултати показују
да је та васпитно-образовна
установа убедљиво најбоља на
нивоу читаве државе када је
реч о извођењу наставног плана и програма прилагођеног

Тошић иде у Кину

одраслим особама, организованог у три годишња циклуса
који покривају осам разреда
основног образовања.
Пет година успешног рада
Према речима Радета Барјактаревића, директора школе
„Ђура Јакшић”, та школа се
међу првима у Србији укључила у овај значајан пројекат
Министарства просвете и тиме дала немерљив допринос
развоју оваквог типа наставе,
који је постао део система нашег образовања. Запослени у
тој образовној установи упознати су с новим школским
програмима и радом са одраслима, а у реализацији наставе користе посебне дидактичке приручнике. Већ пету годину заредом школа сарађује с
локалном заједницом, локалном филијалом за запошљавање, Центром за социјални рад,
невладиним организацијама,

али и са средњим стручним
школама из свог непосредног
окружења.
Прва генерација полазника
(њих шездесет четворо) завршила је наставну годину с врлодобрим, а тај резултат је
плод успешног рада наставника који су добро упознати с
новим школским програмом
и дидактичким методама прилагођеним одраслој популацији. Већина њих сада завршава неку од средњих стручних школа у нашем граду које
су такође укључене у систем
образовања одраслих.
Наставак школовања
Запослени у овој просветној
установи позивају и ове године
заинтересоване из Панчева који испуњавају услов (старији
од 15 година) да се јаве управи
школе ради евидентирања.
Они који одлуче да поново
седну у ђачке клупе, имаће

шансу да заврше започето
основно образовање и наставе
даље школовање у средњем
образовању, било кроз систем
континуираног обучавања за
потребе тржишта рада, било
кроз систем средњег образовања по програмима који су примерени потребама одраслих.
По завршетку првог (I до IV
разреда), другог (V и VI разред)
и трећег циклуса (VII и VIII
разред) полазници ће добити
сведочанства о завршеним разредима основног образовања.
Сваки циклус траје годину дана, тако да кандидат има могућност да у року од три године
досегне ниво основног образовања, а потом стиче право да
бесплатно похађа ванредне испите стручних школа како би
стекао диплому неке панчевачке струковне средње школе.
Додатне информације се могу
добити на телефон 344-998.

КАМПАЊА ПАНЧЕВАЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

Усвојмо здраве навике
Патронажна служба Дома
здравља Панчево у сарадњи с
панчевачким основним школама поводом Светског дана
здравља, који се обележава 7.
априла, сваке године организује едукативно такмичење за ђаке нижих разреда. Пре седам
година патронажне сестре су
покренуле занимљиву иницијативу с циљем да се код основаца развије свест о потреби
очувања здравља. Током школске године одржавају се радионице у којима девојчице и дечаци из нашег града уче о превенцији, здравој храни, здравим навикама и многим другим важним стварима из сфере
здравог живота. На крају циклуса се одржава такмичење у
форми квиза „Здрава школа”
за све полазнике овог значајног
програма Дома здравља. Ђаци
у квизу кроз четири једноставне игре треба да покажу које су
здраве навике усвојили.
Овe године је финале такмичења „Здрава школа” одржано прошлог четвртка, 7.
априла, у Основној школи
„Стевица Јовановић”. У жирију су били главна сестра патронажног тима панчевачког Дома здравља Јелена Куручев,
градоначелник Панчева Саша
Павлов и директор Дома здравља Слободан Овука.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Деца кроз забаву и игру стичу знања о свом здрављу и
здравим навикама, што је изузетно важно, истакао је градоначелник Саша Павлов, један
од чланова жирија.
– Будите посвећени пре свега стицању и примени знања.
Поздрављам овакву акцију и
искрено се надам да кроз забаву, игру и такмичење са својим другарима стичете знање
не ради оцене и првог места,
већ да заиста научите основне
постулате здравог живота. Једна крилатица каже да је динар
уложен у спорт и превентиву
као пет динара уложених у
здравље. Боље је да превентивно делујемо него да касније имамо проблеме – рекао је
градоначелник на почетку
дружења с малишанима.
Према речима организатора,
ученици кроз квиз уче о здрављу, здравој исхрани, очувању
природе, затим о пубертету, о
тимском раду и још много чему што касније у животу може
да им буде од користи. Такмичење се састоји из четири дела
– игре с питањима и одговорима, слагања слагалице о здрављу, пантомиме и асоцијација.

Запослени у овој здравственој
установи с поносом истичу да
је панчевачки Дом здравља једини у Србији који организује
овакав квиз намењен деци, иза
кога стоје патронажне сестре.
– „Здрава школа” је програм
који просветним радницима,
родитељима и самој деци јасно

може дати слику о томе колико
су заједно урадили у сфери
усвајања здравих навика у животу наших малишана – рекао
је у свом поздравном говору др
Слободан Овука, директор Дома здравља у Панчеву.
Када је реч о резултатима,
прво место су заузели ученици
ОШ „Ђура Јакшић”, који су
освојили максималних 20 бодова, други су били ђаци ОШ
„Бранко Радичевић”, с 15 бодова, а треће место је заузела школа која је била домаћин финалног такмичења – „Стевица Јовановић”, чији су представници
прикупили 13 поена. Сви учесници финалног такмичења добили су поклоне и захвалнице.

На свечаности у просторијама Математичке гимназије у
Београду 7. априла проглашени су победници јубиларне, десете Српске математичке олимпијаде, која се
одржава уз подршку компаније НИС. Ове године је велику златну статуу „Енергије
знања” освојио Игор Медведев, ученик Математичке
гимназије у Београду. Велика сребрна статуа је припала
Николи Павловићу из Гимназије „Јован Јовановић
Змај” из Новог Сада, а бронзана статуа је отишла у руке
Алексе Милојевића из Математичке гимназије. Мале
статуе „Енергије знања”
освојили су Алекса Константинов, Никола Садовек и
Панчевац Огњен Тошић,
ученици Математичке гимназије у Београду. Победници Српске математичке
олимпијаде су се овим пласманом квалификовали за
учешће на 57. Међународној
математичкој олимпијади,
која ће бити одржана у јулу
ове године у Хонгконгу.
Српска математичка олимпијада је одржана 1. и 2. ап-

рила у просторијама Математичке гимназије, у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Свечаној додели награда су присуствовали
проф. др Владимир Костић,
председник Српске академије наука и уметности, мр
Срђан Огњановић, директор
Математичке гимназије, др
Војислав Андрић, председник Друштва математичара
Србије, др Снежана Лакићевић, менаџер НИС-а за сарадњу са образовним и научним институцијама, као и
представници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Да подсетимо, руско-српски нафтни гигант четврту
годину заредом подржава
организацију Српске математичке олимпијаде, као и
одлазак такмичара на међународне олимпијаде из математике. У оквиру програма „Енергија знања”, НИС
подржава и олимпијаде из
области физике, хемије и
руског језика.

ГРАДСКА ЕКО-КАМПАЊА

Подршка селима
Представници Градске управе Панчева, ЈКП-а „Зеленило” и ЈКП-а „Хигијена” и
уредништво редакције часописа „Екопедија” посетили су
поводом обележавања Светског дана заштите природе и
Дана планете Земље у понедељак, 11. априла, Месну заједницу Јабука и тамошњу
основну школе, а сутрадан, у
уторак, 12. априла, били су
гости Месне канцеларије у
Глогоњу и ђака глогоњске
школе „4. октобар”.
Представници града и
градских комуналних предузећа одржали су предавања о
значају очувања животне
средине и правилном одлагању отпада, о потреби одржавања сеоских одводних
канала итд. Поред тога, овом
приликом су уређена школска дворишта и дворишта
Mеснe заједницe Јабука и
Месне канцеларије Иваново
захваљујући поклону ЈКП-а
„Зеленило” из Панчева, које
је обезбедило расаде цвећа.
Када је реч о ЈКП „Хигије-

ни”, она у овој градској кампањи поклања стубне канте
за смеће, па су тако у двориштима поменутих установа
постављене нове препознатљиве посуде за одлагање отпада.
Секретаријат за заштиту
животне средине је полазнике
еколошких секција ОШ „Гоце
Делчев” из Јабуке и ОШ „4.
октобар” из Глогоња обрадовао „Екобуквицом”, еколошким букваром аутора Зорана Букура. Уједно, малишанима је о начинима очувања
вода и правилном одлагању
отпада говорила Гордана Влајић, уредница „Екопедије”,
периодичног издања Секретаријата за заштиту животне
средине ГУ Панчево.
Представници локалне самоуправе и јавних предузећа
која су се придружила овој
кампањи, након Омољице,
Иванова, Јабуке и Глогоња,
посетиће Долово у петак, 15.
априла, и Банатски Брестовац крајем следеће недеље, у
петак, 22. априла.

ДАН „ИСИДОРИНЕ ШКОЛЕ”

Ђаци играли валцер
Ученици и наставници ОШ
„Исидора Секулић” приредили су у петак, 8. априла, поводом обележавања дана школе,
пригодну свечаност у холу
школе. Богат и разноврстан
културно-уметнички програм,
тематски уоквирен мотивима
љубави у уметности, показао
је да ђаци поседују велики таленат. Рецитали о љубави, као
и музичке и кореографске
тачке још више су оплеменили дружење посвећено датуму
када су ђаци први пут закорачили у ову образовно-васпитну установу. Поред тога, домаћини су тог дана организовали
својеврстан фестивал науке на

којем су ђаци представили занимљиве научне експерименте, а све са идејом да се продуби знатижеља и љубав основаца према физици, хемији и
биологији. На крају су ђаци
одиграли валцер у школском
дворишту.
Читаве прошле недеље ђаци
„Исидорине школе” су организовали различите акције у
склопу овогодишње прославе.
Ученици који похађају продужени боравак уређивали су
здраву башту која се налази у
склопу школског дворишта, а
љубитељи спорта су се надметали у различитим дисциплинама током спортског дана.

18

Петак, 15. април 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ опел мериву,
2003. годиште,1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ПРОДАЈЕМ опел мериву,
2003. годиште,1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
АУТО-КОД кључеви, израда
кључева, кључ сервис. Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(215749)
ЈУГО, 250 евра. 060/034-6677. (217319)
РЕНО клио 1.2, 2003. годиште,
1.690 евра. Тел. 064/005-2520. (217869)
ПРОДАЈЕМ торпедо 9006, са
предњом вучом, генералисан,
у одличном стању. 064/13397-09 (2179049
ПРОДАЈЕМ заставу корал ин,
1.1, 2006. годиште, прешао
36.500 км. 013/251-01-65.
(217907)
ОПЕЛ зафира дизел, у добром
стању, регистрован, први власник. 063/823-29-61. (218029)
СЕАТ АЛТЕА ХЛ, 1.9, ТДИ,
2008. 117.000 км, купљен нов
у Србији, први власник, изузетна опрема, 7.500 евра. 345534, 064/246-05-71. (и)
ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, власник, одличан. 069/504-55-93.
(217937)
НА ПРОДАЈУ мерцедес 190,
регистрован, бензин, плин,
власник. 064/245-88-59.
(218000)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, 2006. годиште, у одличном стању. 063/165-00-42.
(218106)
ЈУГО темпо 1.1, 2004, атестиран гас, пет брзина, 600 евра.
064/243-84-52. (218108)
ПРОДАЈЕМ форд ескорт караван, мењам за комби транзит
пасат тројка. 062/976-45-06.
(218103)
АКУМУЛАТОРИ, половни, пет
комада, исправни. 064/13408-15. (218200)
ГУМЕ половне, очуване, 175 х
65 х 14 (6), 175 х 70 х 14 (2),
225 х 45 х 17 (2). 064/134-0815. (218200)
РЕНО клио 2004,1.2, 5 В, клима, 2.25. 064/310-43-49.
(218198)
СИТРОЕН ксара 2003, 1.6,
фул опрема, 2.200 евра.
064/109-93-79. (218198)
ФОЛКСВАГЕН ПОЛО, 2003,
1.2, 3 В, 2.390 евра. 061/29751-59. (218198)
ПЕЖО 206, 1.4, 2002. године, 5
В, клима. 069/222-70-22. 8198)
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БМВ 318 Д, М пакет караван,
2004. годиште. 064/665-90-08.
(218189)
РЕНО кангу, 2002. годиште,
1.2, тек регистрован, одличан.
064/327-60-52. (218188)
АУТО,РЕНО лагуна, 2003. годиште, 1.9 ДЦИ, прешао
161.000 км, увоз Холандија,
оцарињен. 063/820-16-74.
(218122)
ПРОДАЈЕМ рено клио, 1.2
бензин, 2005, у одличном стању. 063/250-416. (218115)
ПЕЖО 206, 2003, 1.4, бензин,
3 В, ербег, клима, АБС.
064/194-03-87. (218118
РЕНО твинго 1.2, 2003, клима.
Атестиран плин, кожа, панорама кров, 133.000 км.
064/130-36-02. (218143)
ШКОДА фабија амбијент 1.4,
2008, све од опреме, 82.000
км, власник. 064/130-36-02.
(218143)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, децембар
2007, троје врата, атестиран
плин, купљен у Делти, 78.000
км. 064/130-36-02. (218143)
АУТО-КЛИМЕ за све врсте возила, сервисирамо и пунимо
фреоном, с дигиталном машином. Цена 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (218085)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ све врсте возила, долазим на позив, исплата одмах, од 100 до 400 евра.
063/782-82-69. (217328)
НАЈПОВОЉНИЈЕ стална куповина возила свих врста, хаварисаних и нехаварисаних и
странци од 100 до 1.000 евра.
069/203-00-44, 064/552-31-19.
(217328)
КУПУЈЕМ све врсте возила, долазим на позив, најбоље плаћам, од 100 до 700 евра и откуп катализатора. 066/409991, 064/552-31-19. (217328)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-25.
(217880)

ПРОДАЈЕМ приколицу 3 тоне.
629-169. (217782)
МОТОКУЛТИВАТОР томос копер, 1981. годиште, РВ 2, три
пара мотике. 064/184-87-50.
(217831)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ велику
гаражу, центар Стрелишта.
061/233-05-53. (218021)

АПАРАТИ

КИНО филомове 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(217853)
МОНИТОРИ, половни, телеивзори, даљински. Сервис
„Плус”, Д. Туцовића 28. Тел.
353-463. (218009)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (218074)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, комбинацију, веш-машину, шпорет електрични. Мића, 013/346-790, 064/129-7360. (218217)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ индустријске машине за шивење, ендлерица,
оверлок ибердек, равна.
064/191-64-95. (216210)
КОКЕ носиље 150 дин/комад.
Старчево. 013/631-989,
064/141-54-38. (216219)
ПРОДАЈЕМ 40 ЛР друштава.
063/627-425, 013/627-467.
(216132)

КУПУЈЕМ аутомобиле исправне, неисправне, од 2000. год.
064/125-55-59. (218013)

ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим услужно печење
на дрва-ражањ. 064/997-7909. (216868)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05. (218208)

РАСАДНИК украсних четинара, Качарево. 065/820-90-15.
(216609)

МАШИНЕ

МОТОРНА бензинска пумпа,
три цола. 066/357-870.
(217308)

КУЛТИВАТОР ИМТ 506, са
приколицом. 063/824-2393.(СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, 110 евра, пролећна
акција. 062/170-43-10.
(217817)

БЕТОНСКИ блокови 32, 37,
47, 67, могућ превоз. „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-73-94.
(217439)
РАСПРОДАЈА кока носиља у
пуној носивости са фарме
„Дабић” у Панчеву, по цени од
200 динара по комаду. Вршимо упис за 23. април 2016.
013/377-901. (217484)
КУХИЊА, двокрилни прозор
са ролетном, два тепиха, писаћи сто, повољно. 064/348-0141. (217749)
ПРОДАЈЕМ соларијум, судопере, кухињске елементе, полице, радни сто. 371-274,
064/176-88-52. (217801)
СУДОПЕРА, ормар, витрина,
комода, фотеље, сточићи, кауч, кревети, шпорет. 069/35307-57. (217807)
КОЖНО одело за мотоциклисте, као и мушка и женска кожна јакна. 063/893-28-65.
(217929)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве,
угаону гарнитуру, регале, мост
+ регал, гарнитуру мојца, сто
+ 4 столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне ауто гуме, бицикле разне.
063/107-78-66. (177960)
ПОВОЉНО продајем буре 200
л, ново, пластично, телевизор
51 цм екран. Фрижидер.
063/624-923. (218055)
ПРОДАЈЕМ тример штил, ФС
350, мало коришћен. 063/18600-39. (218042)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, комбиновани фрижидер, плински
шпорет, плинску боцу.
060/180-02-83, 022/186-48-22.
(218214)

ПРОДАЈЕМ сто за масажу, хаубу, шампоњеру. 060/043-5298. (218020)

ТРОСЕД и двосед и брачни лежај, повољно. 063/221-254.
(2181949

ПРОДАЈЕМ половне ТА пећи.
061/531-29-00. (218020)

ПРОДАЈЕМ половна гаражна
врата са теговима. Повољно.
063/736-24-98. (218185)

ПРОДАЈЕМ полован канцеларијски намештај и мањи телевизор, екстра квалитет.
064/595-98-01. (217938)
ПРОДАЈЕМ црну земљу и половну грађу. Звездан, 063/224435. (217946
ПРОДАЈЕМ четири козе алпино јарца, 8 јарића. 065/34822-00. (217952)
ПОВОЉНО продајем ТА пећ,
4,5 кв, са додацима, одлично
стање. 064/986-06-99.
(217953)
ОВАС на продају и семе детелине. 062/173-88-44, 013/354983. (217986)
ПРОДАЈЕМ стеону краву, јуницу и приколицу три тоне.
066/354-791. (217825)
ПРОДАЈЕМ нову косачицу вилагер и агрегат 0,7 кв.
069/654-780. (217872)
ПРОДАЈЕМ електрични шпорет са равном плочом и дечји
креветац. 060/440-30-05.
(217881)
ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет, шлајферицу за терацо, дизалицу
грађевинску, кантар 500 кг,
вибатор за бетон. 064/810-3091. (217883)
МОТОРНА прскалица 100 литара, са точковима, чивилук за
30 вешалица на точкиће.
063/879-51-40. (217893)
ЕЛЕКТРИЧНА шиваћа машина
кофер, нови вунени јоргани.
063/879-51-40. (217897)
ПРОДАЈЕМ полован намештај.
065/592-78-75.
МОТОРНА прскалица 100 литара, чивилук са точкићима.
063/879-51-40. (217451)
ПРОДАЈЕМ стари комадни намештај (кухиња, дневна, писаћи столови и др, власник, повољно. 064/142-30-95.
(217909)
ОСБ плоче за подашчавање
кровова, цена 296 динара квадрат. Тел. 062/437-236. (и)
ПРОДАЈЕМ полован бибер
цреп, великог формата.
064/164-54-72. (218006)
МОТОР аутоматик 3, приколицу 400 кг, електрични шпорет
нов. 013/251-67-87. (218013)

ПРОДАЈЕМ бео брачни кревет
са комодом, блажујка нова,
струњаче, фотеље. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(218169)
РАСПРОДАЈА беле технике из
иностранства: стубни замривач, комбиновани фрижидер,
мали фрижидер, веш-машина.
061/130-19-90. (218180)
ПРОДАЈЕМ горионк за гас
марке Weishaupt, нови тип,
WG 2/40, SN/D kcal/h, 15.000,
40.000. 064/140-65-99.
(218167)
ПРОДАЈЕМ очуван тросед, две
фотеље, два тепиха бела.
063/871-77-13.
(18154)

АЛУМИНИЈУМСКА ограда, гелендери, АЛУ, ПВЦ столарија,
алу врата. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (218121)
ПРАСИЋИ на продају, могућност клања, Новосељански
пут. Мића, 064/303-28-68.
(218123)
ВЕШ-МАШИНУ горење WA
50050, добро очувану, продајемо с гаранцијом. 361-361,
064/122-68-05. (218085)

ПРОДАЈЕМ магарца, мужјак,
стар две године. 063/896-5175. (218147)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 063/77345-97, 371-568. (218149)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани
фрижидер, микроталасна,
шпорет равна плоча, фрижидер 150 – 230 л, судопера с
радним висећим, регал, двосед, трпезаријски сто са столицама, ормани, шиваћа, разно.
Тел. 063/861-82-66.
(2180929
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ШПОРЕТ, фрижидер, два ТВ-а
и гоблени (10 евра комад.)
063/708-27-75. (218129)
ПИКИРАНИ парадајз, расад,
новосадски јабучар. 064/35782-08. (218071)

ДОЛОВО, кућа 120 м2, плац
20 ари, усељиво, хитно,
26.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (217890)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Јабуци, на Тамишу. 063/703-7441, 013/235-80-56, Пера.
(217977)

ПЛАЦ 6.57 ари с кућом 55 м2,
1/1, укњижено. Тел. 063/275510. (217899)

КУЋА, 4,21 ара плаца, излази
на Новосељански пут, Копаоничка 7. 060/058-01-06. 7979)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици
или мењам за стан. 065/43869-30. (217836)

КУЋА, Панчево, угао Карађорђева, Патријарха Чарнојевића, продаја, замена за стан у
Београду. Тел. 064/142-30-95.
(217909)

СТАРА МИСА, кућа три засебне етаже, 300 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218053)

ПРОДАЈЕМ воћњак на 14,37
ари плаца у грађевинској зони
у Панчеву. 063/491-250.
(217839)

ВИКЕНДИЦА, струја, вода, 15
ари плац, до пута, на Новосељанском, на продају.
063/336-461. (217916)

ПРОДАЈЕМ уређену викендицу, легализована, Новосељански пут. 064/489-40-36.
(217989)

ПУЛС ПЛУС, продајем за 1.200
евра. 013/321-558, 064/47683-47. (218225)
ШПОРЕТ, ТВ, бицикл, ТА пећ,
фрижидер, машина за сушење
веша, косачица. 061/631-9926. (218081)
ТВ ЛЦД, фрижидер, шпорет
електрични, веш-машина, косачица, лап-топ. 063/198-8400. (218089)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали отпад. 064/158-44-10, 063/10111-47. (217717)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове, акумулаторе и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (217856)
КУПУЈЕМ очувано покућство,
столове, столице, комодице,
лустере, плинске боце.
062/170-43-10. (217817)
КУПУЈЕМ очуван намештај,
покућство, тепихе, завесе,
климе, плинске боце. 066/90079-04. (217817)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
КУЋА, центар, 84 м2, 62.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (218093)
КУЋА на продају, Србијанска
55, Панчево, 70 м2, плац 5,42
ара. 064/651-16-22. (216623)
ПРОДАЈЕМ кућу 200 м2, са
помоћним објектима у Омољици. 013/618-133. (217102)
КУЋА у центру, 112 м2 на 3
ара, власник, 1/1. 065/310-0276. (217305)
ДОЊИ град, кућа сређена, са
два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (217610)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старој
Миси, два дворишна стана.
Тел. 063/472-433, 063/440447. (217496)
КАЧАРЕВО, кућа 150 м2, 3.5
ара, 27.00 евра, може замена
за стан у Панчеву. 063/719-9974. (217458)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум,
месинг, веш-машине, замрзиваче, Фрижидере, телеивзоре.
064/484-13-76. (218221)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (218221)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, бакар, месинг, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24.
(218221)
КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, гвожђе, аллуминијум,
месинг, телеивзоре, долазим.
061/321-77-93. (218221)
КУПУЈЕМ пијанино петроф,
метална механика. 063/218860. (218151)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77.
(218097)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељански
пут, 900 евра по ару. 063/71998-95. (217862)
КУЋА у Дебељачи, локал +
стамбени део + радионички
део. Укупно преко 850 м2, новоградња. 063/819-81-83.
(217822)
КУЋА на продају, одмах усељива у Војловици. Тел. 366234. (217829)
ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2, подрум, централно грејање, 22
ара плаца + помоћне просторије. 065/320-19-61. (217848)

ПРОДАЈЕМ кућу 115 м2, звати
после 17, без посредника.
064/167-37-52, 064/310-58-95.
(217843)

ХИТНО, Горња црква, одличан
плац 5 ари, стара кућа,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (218019)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу 200
м2, Максима Горког 3,8 ара.
063/301-360. (218011)

НОВА МИСА, плац 84 ара.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (218040)
ЊИВА у Скробари, 33 ара, на
самом путу, 3.300 евра.
065/852-71-99. (218039)

КУЋА, нова Миса, 200 м2,
80.000 евра. 063/831-85-51.
(217983)

КУЋА за рушење, 2,3 ара, Првомајска, 18.500 евра.
061/155-72-40.
(218023)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 120 м2, 18
ари, 37.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218053)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04.
(218028)

БАВАНИШТАНСКИ, нова двособна, 67 м2, 5 ари, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

ХИТНО продајем 17,5 ари са
викендицом, на Баваништанском путу. После 18 сати, 320011. (218034)

НОВА МИСА, кућа новија, 200
м2, локал, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(218040)

ПРОДАЈЕМ изузетан плац на
Миси, Шарпланинска улица,
просек. Тел. 064/959-42-79.
(218027)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
10 ари, Новосељански пут, повољно, могућ сваки договор.
066/385-289. (218025)

ХИТНО повољно продајем кућу у Панчеву, могућ договор,
замена. 064/902-28-80.
(218026)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
укњижен, власник, договор.
065/258-87-77. (217871)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књиге,ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(217949)
КУПУЈЕМ неисправне веш-маине, старе шпорете, бојлере,
замрзиваче, пећи, радијатори,
гвожђе. 061/627-07-31.
(218001)

КУЋА на продају, Јове Максина 31. 064/813-00-21.
(217811)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војловица, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(217820)

НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву.
063/706-50-05, 063/706-50-05.
(217941)

ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за
стан. 069/171-74-91. (217385)
ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу, 60
м2, 12 ари плаца. 011/247-6516, 065/407-48-24. (217420)
КУЋА, стара Миса, старија
градња, реновирана, укњижена, 58 м2 + додатне просторије, 4 ара плаца. 063/735-7339. (217343)
ПРОДАЈЕМ кућу на 11.3 ари
плаца, на Миси 2. 061/881-8016. (217776)
НОВОСАГРАЂЕНА кућа, Миса, Козарачка, бруто 138 м2,
укњижена, са свом битном инфраструктуром. Одмах усељива. 063/637-673. (217794)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на
29 ари земље. 371-274,
064/176-88-52. (217801)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари са викендицом. Пелистерска 20-и.
063/701-87-89. (217809)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, плац
14 ари, укњижен, продаје власник, 1/1. 060/517-80-42.
(217813)

ПРОДАЈЕМ кућу, Стари Тамиш, власник, укњижена, повољно. Усељива. 064/143-0178. (217943)

ЦРЕПАЈА, кућа, лепа, сређена,
116 м2, са 8 ари плаца. Тел.
064/178-23-64, Љиља.
(217956)

БАВАНИШТАНСКИ, 83 м2,
трособна, двориште, башта,
укњижена, 18.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99-20.
(217991)
КУЋА, Б. Радичевића 28, Панчево. Тел. 062/196-53-04.
(217999)
ПРОДАЈЕМ/ДАЈЕМ за плодоуживање кућу у Омољици.
064/479-73-09. (217997)

ПЛАЦ, нова Миса, са локацијском дозволом, празан, власник. 064/260-05-34. (217887)
КУЋА, Омољица, центар, 63
м2, плац 5 ари, усељива,
16.500; кућа 60 м2, плац 8 ари,
хитно, 13.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (217890)
ЦРЕПАЈА, кућа 100 м2, усељива, плац 3 ара, 13.000. (394),
„Гоца”, 062/504-504. (217890)
ЈАБУКА, кућа 60 м2, плац 6
ари, хитно, 11.500. (394), „Гоца”, 062/504-504. (217890)

КУЋА 120 м2, на 5 ари, Преспанска 15. 063/307-674.
(217944)
КУЋА с два локала, код Турске
главе, 160 м2, 2 ара, 65.000.
(238, „Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/252-01-16.
(217950)
2

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м , 1.5
ар, 95.000. (238, „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 м2, 2
ара, 46.000. (238, „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)
ТЕСЛА, кућа стара, 4 ара
плац, 50.000. (238, „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)
ГОРЊИ ГРАД, Книћанинова
33, стара и новија кућа, 300
м2, 7.5 ари плаца, продаја/замена. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15, 013/25201-16. (217950)
ТЕСЛА, одржавана кућа 3.5
ара плац, 120 м2, канализација, мирна улица, 55.000, договор или замена за стан. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)
КУЋА за рушење, адаптацију,
Доњи град, 30.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-05-71. (и)
ПЛАЦ 8,5 ари, Јабучки пут,
12.000 евра. Договор. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)
ПЛАЦ, Баваништански пут 7
ари, 1.800 евра ар, ограђен,
до пута, код „Зеленила”.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

7. ЈУЛИ, трособна кућа, 129
м2, 3 ара, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(218019)
ГОРЊИ ГРАД, трособна кућа,
88 м2, 2 ара, чврста, усељива,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(218019)
ЦЕНТАР, кућа за бизнис, око
600 м2, 10 ари, 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(218019)
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ТЕСЛА, 54 м2, IV спрат,
24.500, власник, договор.
061/132-11-18. (217931)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
КУЋА, насеље Мали рај, 90 м2,
10 ари, два стана продајем/мењам. 064/955-51-85.
(218032)

ПРОДАЈА стана, „Младост”,
трособан 64 м2, 600 евра, грејање, струјомер, водомер, озакоњење, власник. 063/304222. (2179129

ШИРИ ЦЕНТАР, грађевински
плац 51 ар. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(218093)

ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2, нова
Миса, реновиран, 17.500 евра,
зграда. 064/668-97-77.
(217903)

КУЋА с ајнфором, лепа, комфорна, 130 м2, близу центра,
може замена. 258-06-47.
(218086)

ПРОДАЈЕМ станове у центру,
141, 152, 170 м2. 061/531-2900. (218020)

ПОТРЕБНА кућа или локал за
шивење. 064/127-22-48.
(217865)

ТОПОЛА, 70 м2, 2,3 ара,
28.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (218093)

КУПУЈЕМО мању кућу у центру, ширем центру. Агенција
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)

ВОЈЛОВИЦА, породично домаћинство, 37.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (218093)
МИСА, 32.000, приземље, 85
м2 + ПК, 4 ара. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (218093)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2, IV
спрат, хитно, 30.000. 064/15894-28. (217739)
СТРЕЛИШТЕ, продајем стан,
ВП, ЦГ + подрум, тераса.
061/224-47-97. (217610)
ОДМАХ усељив трособан стан,
78 м2, два мокра чвора, Стрелиште, може замена за кућу.
064/340-26-43. (217515)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића,
двособан стан 62 м2, са централним грејањем, лифтом и
прелепим погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (216544)

ДОБАР избор кућа, Панчево и
околина. (526), „Ивакс”,
060/428-08-56. (218098)

СТРЕЛИШТЕ, II спрат, ЦГ, 52
+ 6 м2. Тел. 062/863-44-99.
(216550)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6 ари,
сређена, усељива, 28.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (218083)

ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV
спрат, ЦГ, клима, 37.000, 60
м2. Тел. 63/803-14-86. 217341)

ВОЈЛОВИЦА, две куће на 17
ари, 37.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)

КАРАУЛА, кућа на 16 ари,
30.000, договор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)
ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца са
викендицом. 063/865-80-06.
(218155)
КУЋА 120 м2, 10 ари, легализована, 1/1, Баваништански
пут, преко пута касарне.
064/248-94-34. (218164)
КУЋА, нова Миса, код школе,
сваки вид договора. 063/82463-51, 373-154. (218120)
2

КУЋА 50 м , на 9 ари плаца са
воћњаком, хитно, договор.
065/410-97-34. (218123)
КУЋА, центар, повољно.
063/708-27-75. (218130)
2

КУЋА, Качарево, 200 м , са ајнфором, спратна, нова, усељива, недовршена, договор, 5
ари. 063/218-860. (2181521)
БАВАНИШТАНСКИ пут,113
ари, 33 ширина, до асвалта.
063/836-23-83. (218114)
ВОЈЛОВИЦА, 3 ара, 60 м2, само 3.500 евра. 063/836-23-83.
(218114)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру Новог Сада. 064/12393-88. (217847)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, ТА, III спрат. 062/388130. (217851)
ДВОСОБАН стан у Тамиш капији, 68,5 м2, поглед на реку,
две терасе. 062/272-510.
(217824)

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2, 28.000
евра, у згради, трособан, центар. 061/670-97-96. (217322)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 + 25 м2,
локал, 6 ари плаца, комплет.
реновирана, усељива, 80.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (218083)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонски
тип куће на 7 ари, 70.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (218101)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, једнособан, реновиран, ЦГ,
24.500 064/180-85-95.
(217806)

ЈАБУЧКИ пут, продајем грађевински плац и гаражна клизна
врата 6 м. 069/213-97-37.
(218117)
ПРОДАЈЕМ десет хектара земље, на вечито, у једном комаду, панчевачки атар.
060/610-66-34. (218190)
КУЋА, Владиамировац, нова
градња, помоћни објекат, усељива, видео надзор, камере,
фиксни тел, опрема за интернет, асфалтирано двориште,
прилаз, велика башта, цена
30.000, није фиксна. 069/02946-57, Силвија.(2181819

ВОЈЛОВИЦА, две куће на 17
ари, 37.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)

ХИТНО продајем две куће у
Војловици, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
(218169)

МИСА НОВА, 7,5, 70, 20.000,
ПР+ПК, само 33.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4657)

КУЋА на продају, Баваниште.
063/186-48-11. (218174)

ПЕСАК, комплетно имање,
плантажа лешника, све организовано, вреди погледати.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4657)

ПРОДАЈЕМ плацеве, 3,50 и
5.70 ари, на новој Миси, 2.500
евра. 065/838-26-03. (218233)
КУЋА 30 м2 + 30 м2 на Маргити, власник. 064/248-90-16.
(218229)
ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м2, Новосељански пут б.б. 064/808-7250. (218219)
ОМОЉИЦА, зидана, укњижена, само 16.500; Дебељача –
новоградња, прелепа, 26.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4657)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ кућу или кућу за рушење, центар, Тесла. 060/55164-50. (218019)
ПОТРЕБНА кућа или локал за
шивење. 064/127-22-48.
(217865)

СОДАРА, двоипособан, 63 м2,
четврти спрат, ЦГ, клима, кабловска. Тел. 344-254.
(217935)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2, 64
м2, II спрат, ЦГ, 40.000, без
посредника. 063/857-77-21.
(217857)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипособан стан, 61 м2, I спрат, ЦГ,
комплет реновиран, вреди погледати, власник, договор.
064/959-98-64. (217940)

СТАН 32 м2, шири центар, ЦГ,
I спрат, телефон, власник.
065/219-91-11. (217804)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевинског земљишта на Старој Миси, 16.000 евра. Тел. 063/77118-49. (218202)
ПРОДАЈЕМ воћњак-башту
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49.
(218202)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов стан
од 86 м2. Тел. 064/267-71-74.
(218755)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, на Тесли, ТА, V, без посредника.
Тел. 063/867-58-19.

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња. 060/766-2336. (218220)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, сређен,
нова столарија, паркет, комплетно. Власник. 066/004-787.
(217887)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ЈЕДНОСОБАН стан, реновиран, [ири центар. 14.500 евра.
Хитно! 065/551-17-22. (СМС)

ПРОДАЈЕ се стан на Стрелишту, VI спрат, ЦГ, 56 м2,
060/738-55-14. (217780)
ПРОДАЈЕМ стан у Колонији
Иве Курјачког. 064/414-25-17.
(217792)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособандвостран, I, хитно, 35.500.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(217890)
КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
хитно, 30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (217890)

ЦЕНТАР, продаја нових усељивих станова и локала, 630850 евра са ПДВ-ом. 063/323584. (215748)
СТАН 101 м2, Карађорђева 15,
I спрат. 063/334-430. (215601)
ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2, II
спрат, дуплекс, Тесла.
063/323-584. (215748)
ПРОДАЈЕМ стан, једнособан,
полунамештен, у Улици Марка
Кулића бр. 25. 063/693-.944,
063/313-844. (ф)
НОВА МИСА, 15.000, 40 м2,
55 м2, договор. 063/377-835.
(216106)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 62 м2. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (216538)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2 + 17
пословног простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(217247)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
84 м2, VI спрат. 065/398-9899. (217209)
ТЕСЛА, двособан, IV, или замена за мању самосталну кућу. 066/954-33-05. (216974)
ШИРИ центар, трособан, 68
м2, I спрат, ТА, терасе, 31.000.
060/760-04-32. (216974)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ, власник, цена 43.500, Вељка Влаховића 12, уградна кухиња у
цену. 063/164-61-52.(217119)
ПРОДАЈЕМ стан, нова градња,
55,16, без посредника.
064/222-960. (217083)
ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс 80
м2, Тесла, Илариона Руварца
4. 063/334-430. (217755)

ПРОДАЈЕМ или мењам кућу,
насеље Сибница, за двособан
стан на Стрелишту или Тесли,
без грејања. 060/430-01-53.
(217931)
ХИТНО, Стрелиште стан 60 м2,
II спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (217947)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2, тераса, ЦГ, IV, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(217950)
ЦЕНТАР, 57 м2, двособан, тераса, ЦГ, X, 39.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16. (217950)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, IV, добра зграда, 33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16. (217950)

ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, И.
Курјачког 6-а, 50.000. 314353, 062/841-34-05. (214969)
КОД БОЛНИЦЕ продајем три
мање гарсоњере, све 18.000
евра. 062/361-676. (214359)

КОПАОНИК, продајем апартмане, 36, 60 м2, плац 2 ара,
темељ, струја, вода, канализација. 061/531-29-00. (2180209

2

ТЕСЛА, двособан, 49 м2, тераса, ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

ПОЛУНАМЕШТЕН трособан,
IV спрат, Котеж 1, ЦГ, клима.
063/803-14-86, 064/255-86-79.
(217790)

КОТЕЖ 1, 42 м , једноипособан, реновиран, хитно, 27.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(217890)

ДВОСОБАН стан, Содара, 54
м2, I спрат, ЦГ, сређен, власник, 32.000. 064/115-25-30.
(217788)

ГАРСОЊЕРА, функционална,
центар, 13.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (217890)

КОТЕЖ 1, двособан, 49 м2, тераса, II, ЦГ, 30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16. (217950)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 75
м2, терасе, сређен, усељив.
Тел. 331-079, 063/770-45-55.
(217894)

ТЕСЛА, трособан, 63 м2, две
терасе, ЦГ, 39.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16. (217950)

ГАРСОЊЕРА, самачки, I
спрат, 18 м2, ЦГ, без посредника. 063/858-89-82. (217895)

ЈЕДНОСОБАН, 38 м2, ЦГ, Котеж, тераса, 23.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

2

СТАН, Содара, 51 м , V, ТА,
повољно, продајем. 063/18528-26, 064/139-34-19. 351166. (217878)
ДВОСОБАН, ЦГ, клима, интерфон, КТВ, лођа, остава, Котеж
1, IV спрат, Војвођански булевар 12. 064/461-28-11.
(2178858)

СТРОГИ центар, двособан, 50
м2, II спрат, реновиран, власник. 063/275-885. (217885)

ЦЕНТАР, дворишни стан, реновиран, башта, шупа, 18.000
евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
ДВОСОБАН, ТА, реновиран,
Доњи Град, I спрат, 25.000
евра; једнособан, реновиран,
22.000. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ДВОИПОСОБАН, 68 м2 + 6 м2,
Котеж 2, 40.000 евра, два вецеа. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2,
48 м2, 6 м2, тераса, 25.500
евра. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
СТАН, строги центар, В. Караџића 6, код Гимназије, 58 м2 +
две терасе. Хитно. 064/65117-78. (217973)
ЈЕДНОСОБАН, 37 м2, Тесла,
18.000; Стрелиште, 23.000;
Миса, 21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(217991)
КОТЕЖ 2, 71 м2, двоипособан,
одличан, III 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (217991)
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СТАНОВИ
ПОНУДА
2

ТЕСЛА, 57 м , двособан, ТА,
30.000, ЦГ, 31.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99-20.
(217991)
ЦЕНТАР, 1.5, 44, II, ЦГ,
26.000; Содара, 3.0, 81, I, ЦГ,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (217980)
ТЕСЛА, 2.0, ТА, I, 26.000;
Стрелиште, гарсоњера, ЦГ,
14.000; Маргита, 64 м2,
14.000.(338), „Јанковић”, 348025. (217980)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ, одличан,
40.000.(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (217980)
КОТЕЖ 2, једнособан, 37 м2,
II, ЦГ, тераса, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (217980)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
36 м2, ВП, сређен, 24.000; 32
м2, III, 21.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(217980)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 64
м2, IV, ЦГ, 33.000, двособан,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (217980)
СТРОГИ центар, 52 м2, I, TA,
тераса, сређен, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (217980)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, реновиран, ЦГ,
III, 31.000. 060/300-61-17.
(217018)

ОГЛАСИ

СТАН у центру, 55 м2, II спрат,
ЕГ, сређен. 064/528-32-10.
(218056)
ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2, тераса, 29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (218059)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
I, тераса, 24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (218059)
2

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м ,
V,19.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (218059)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, двособан, 62 м2, очуван, ВП, 29.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(218019)

КОТЕЖ 2, двособан реновиран, 61 м2, V, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

ЦЕНТАР, прелеп салонски
дворишни, 81 м2, трособан, гаража, 33.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (218019)

СТРОГИ центар, добра градња, дворишни, 15 м2, 9.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

ЦЕНТАР, одличан, двоипособан, 61 м2, VII од XII, 41.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(218019)

2

СТРОГИ ЦЕНТАР, 50 м , двособан, III, ЦГ, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2,
37.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

СТРОГИ центар, већи једнособан, I, 40 м2, ЦГ, 35.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(218059)

ТЕСЛА, двособан, II , 50, ТА,
тераса, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (218059)

СТАН на продају, договор.
Хитно. 064/130-27-34.
(218036)
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СТРЕЛИШТЕ, стан у кући, 38
м2, једнособан, гаража,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (218059)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, реновиран, 55 м2, III, ЦГ, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)
МИСА, одлична етажа, 78 м2,
трособна, приземље, 21.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан,
Котеж 1, 57 + 4 м2, затворена
тераса, изолација, нови ПВЦ
прозори, IV спрат, повољно.
065/510-24-44. (218062)
СТАН 35 м2, приземље, Стрелиште, Марина Држића, укњижен, 15.000. 065/237-10-09.
(218035)

КОТЕЖ 2, једнособан, 44 м2,
ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (218040)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
35 м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (218040)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2, тераса, 6 м2, гаража. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(218040)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40
м2, центар Панчева, продајем/мењам за кућу. 065/55557-30. (218088)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 51
м2, 38.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(218093)

ЦЕНТАР, гарсоњера 18 м2, ВП,
ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (218040)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 61 м2,
VI, 34.000; 90 м2, IV, 51.000;
57 м2, VI, 27.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (218093)

ЦЕНТАР, 38 м2, сређен, ТА,
25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (218040)

КОТЕЖ 1, 51 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (218093)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, VII, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(218040)

НОВА МИСА, једнособан, 35
м2, I, TA, 16.500. (320), „Премиер”, 063/800-44-30
(218100)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30
(218100)
ТЕСЛА, трособан, IV, лифт, 64
м2, ЦГ, 40.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30. (218100)
КОТЕЖ 2, троипособан, VII,
79 м2, 48.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30. (218100)
СОДАРА, двоипособан, ВПР,
ЦГ, ПВЦ, 63 м2, 33.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(218100)
ЦЕНТАР, двособан, II, 58 м2,
ЦГ, одличан, 36.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(218100)
КОТЕЖ 1, двособан, III, 57 м2,
ЦГ, 31.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (218100)
ВЕЛИКИ избор станова различитих структура, на свим локацијама. (526), „Ивакс”,
060/428-08-56.
(218098)
СТРЕЛИШТЕ, поткровље, 51
м2, ЦГ, лифт, 20.000, договор.
(526), „Ивакс”, 060/428-08-56,
063/771-75-96.
(218098)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
60 м2, повољно. 066/937-0013. (218094)
ПРОДАЈЕМ трособан стан на
Тесли. 066/937-00-13.
(218099)
ПРОДАЈЕМ нов стан у центру,
повољна цена. 063/619-585.
(218099)
ТЕСЛА, двособан, IV, 24.000;
Зеленгора, приземље, двособан, 27.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)
СОДАРА, Доситејева, троипособан, I, 58.000; Вардарска,
трособан, IV, 34.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-9148. (218101)
КАРАЂОРЂЕВА, троипособан,
VI, 63.000; једноипособан, VII,
27.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (218101)
СТРЕЛИШТЕ, нов екстра, 54
м2, двособан, тераса, клима,
ПВЦ, укњижен, 35.000 евра.
062/269-566. (218230)
СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, поткровље, нов, укњижен, екстра,
22.000 евра. 062/269-566.
(218230)

22

Петак, 15. април 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ПОНУДА
СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, нов двособан, поткровље, укњижен,
20.000 евра. 062/269-566.
(218230)
ДУПЛЕКСИ, 2 х 100 м2, скоро
завршено, 100.000 евра. 341789. (218210)
ПРОДАЈЕМ стан, 50 м2 + 20
м2, Ул. Браће Јовановић. Тел.
063/815-44-48. (218206)
НОВА МИСА, код цркве, двособан, комфоран, на I спрату.
Повољно. 063/760-22-83.
(218192)
ЦЕНТАР двособан, 53 м2, II
спрат, укњижен. Тел. 064/29046-55. (218135)
МИСА, стан, 39 м2, укњижен,
приземље, реновиран, 20.000.
Власник. 063/727-76-29.
(218134)
ДВОИПОСОБАН, леп, реновиран, може замена за мањи.
063/750-66-85. (218163)
СТРОГИ центар, I, 55 + 6 м2,
41.500. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (218101)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 1, 50 м2. 065/665-7510.(217976)

ПОВОЉНО, Содара,, двособан, VI, 27.000, 83 м2, I,
41.000, војне, 2.5, II, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (218101)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком хотелу, власник, без
посредника. 065/681-32-17.
(218082)
ТЕСЛА, 47 м2, III, ТА, двособан, 23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(218083)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП, једнособан, ЦГ, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (218083)
2

НОВА МИСА, 75 м + двориште, близина спортског центра, приземље, ТА, 28.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(218083)
2

СТРЕЛИШТЕ, 60 м , двособан,
V, ЦГ, усељив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (218083)
НОВОГРАДЊА, Лава Толстоја,
104, дуплекс, ЦГ, IV, 82.000.
336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (218083)
КОТЕЖ 2, 72 м2, двоипособан,
III, ЦГ, 41.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(218083)
СТАН 90 м2, I спрат, ЕГ, центар, продајем, цена договор.
065/849-09-38, 061/533-27-40.
(2318104)
ТЕСЛА, I, једноипособан, лукс
+ гаража у склопу зграде.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4657)
ТЕСЛА, трособан, 61, само
31.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4657)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у кући, Котеж 1,
централно грејање. 065/97500-20. (217982)
МИСА, двоипособан, одличан,
19.000, Маргита, нов, двоипособан, хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4657)
ДВОРИШНИ до улице, 7. јули,
37, 12.000; Д. Град, 30, 13.500.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4657)
САМАЧКИ, I, 18.5, усељив,13.000; Маргита, нов, једнособан, ТА,18.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4657)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру,
центар. +38164/128-3895.(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан 25 м2, Б. Јовановића, кружни ток. 063/84953-33. (СМС)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан код Хотела „Тамиш”, женској особи.
013/400-468. (217175)

СТРЕЛИШЕ, издајем једнособан стан комплетно намештен,
ЦГ. 061/224-47-97. (217610)
СТАН 60 м2, са терасом, у
приватној кући на Новосељанском путу, ненамештен, са посебним улазом и посебном
струјом издајем, и у истом
дворишту, мањи стан са посебним улазом, издајем само
озбиљној женској особи. Тел.
064/137-48-67. (217678)
ЈЕДНОСОБАН намешен дворишни стан код Турске главе,
на дуже. 331-958, 066/331958. (217846)
ИЗДАЈЕМ собе за теренце и
самце. 064/305-73-01.
(217837)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2,
са окућницом у центру Старчева. Тел. 353-500. (217840)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. 069/351-63-63.
(2173788)
ИЗДАЈЕМ трособан стан, кућа,
двориште, Карађорђева.
064/994-13-16. (217842)

НАМЕШТЕН стан, Миса, једнособан, кабловска, 100 евра
+ депозит. 064/458-94-96,
063/735-44-50. (217421)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра, Максима Горког 96. Тел. 060/51782-53. (217820)

ИЗДАЈЕМ стан дуплекс 80 м2,
Тесла, Илариона Руварца 4.
063/334-430. (217754)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
централно грејање, топла вода, Котеж 2. 062/401-261.
(217863)

НАМЕШТЕН стан, зграда +
два дворишна намештена +
гарсоњера. Стрелиште, 362406, 064/218-83-45. (217603)

ИЗДАЈЕМ празан нов једнособан стан у центру. 060/355-3508. (217870)

КОМПЛЕТНО намештен једнособан стан, близина Спортског центра „Младост”.
013/314-352, 063/151-45-52.
(217441)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
064/226-49-04, 062/835-10-03.
(217882)
КОМПЛЕТНО реновиран намештен стан, изнад робне куће, VI спрат, 56 м2. 064/11528-93. (217879)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Синђелићева 21-б. 064/983-16-20.
(217891)
СТАН у кући преко од „Пивашевића”, Јабучки пут 175.
064/119-14-22. (217901)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, празан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(217795)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2.
Тел. 064/138-42-74. (217800)
ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера у Самачком. 064/075-0468. (217803)
КОД БОЛНИЦЕ издајем намештену гарсоњеру самцу, 70
евра. 065/353-07-57. (217807)
ТРОСОБАН, Содара, комплетно намештен, ЦГ, телефон,
три посебне собе. Тел.
064/839-09-02. (217918)
ИЗДАЈЕМ једособан празан
стан у згради, без грејања. Содара. 013/344-167, 064/95023-40. (217808)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ученику, 60 евра. 064/34807-60, 231-99-54. (218050)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен стан на Тесли, без
грејања. Тел. 062/757-130,
251-60-31. (218052)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан,
Стрелиште, 40 м2, ВП, ЦГ, клима, кабловска, интернет.
063/312-848. (218049)
ЦЕНТАР, потпуно намештен,
клима, интернет, етажно грејање, одмах усељење.
064/558-83-32. (218021)
КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ, IV спрат,
лифт, код „Фабега”, полунамештен. 063/163-52-05 (218022)
ДВОСОБАН, 50 м2, Максима
Горког, клима, ЦГ, кабловска,
интернет. 062/351-17-11. (217
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, на Тесли. 064/19528-31. (217932)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
празан стан на Стрелишту.
320-550. (217942)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Тесли. 063/617092. (217945)
ИЗДАЈЕМ кућу преко пута Рафинерије, погодна теренским
радницима. 066/322-780,
064/144-36-49. (217954)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
самца или самицу, депозит
обавезан. 064/866-21-13.
(217994)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, централно грејање. 064/439-60-07. (217995)

ИЗДАЈЕМ комфорну гарсоњеру, насеље Тесла Панчево.
Тел. 061/243-45-67. (217984)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 062/804-84-43.
(217996)

ИЗДАЈЕМ стан војном лицу,
брачном пару, самцу. Тел.
061/306-79-81. (217985)

ИЗДАЈЕМ бесплатно кућу у
Мраморку, уз обавезно плаћање комуналија. Пожељно старија породица. 061/130-19-90.
(218180)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 56
м2. 063/861-42-91. (218002)

ИЗДАЈЕМ трособан и двособан празан дворишни стан.
064/224-12-60. (217969)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у новоградњи, на Тесли.
066/506-66-66, 064/231-58-40.
(218005)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, 32 м2, намештен, ТА,
обавезан депозит, цена по договору. 063/214-935. (218016)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и једнособан стан, нова Миса. 371173, 063/708-27-61.
(218133)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ТЕСЛА, 27 м2, намештен, II
ТА, реновиран. 069/339-04-67.
(218090)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу од
47 м2 у Војловици, за раднике,
студенте, породице, или као
пословни објекат. 060/366-7351. (218065)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамешзен стан. 066/209-400.
(218068)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту,
26 м2. 064/970-80-68.
(218072)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру,
намештену, одмах усељива,центар, wi-fi, паркинг, повољно. 065/691-88-23.
(2182099

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан код Стоматолошког.
065/527-85-22. (218076)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Содари, повољно. Тел. 063/168-50-30.
(218077)
ВОЈВОЂАНСКИ булевар, једнособан, празан, 42 м2, 70
евра. 064/385-31-15, „Перфект”, (097). (218196)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
vi-fi, повољно, комфорно.
060/340-70-60. (218183)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру,Тесла, други спрат, 100
евра. Тел. 064/964-46-09.
(218191)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, нова Миса. 060/163-88-58.
(2181829
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48, 061/17500-15. (218131)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, кућа, посебан улаз, спрат, Стрелиште. 060/152-88-55.
(218178)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, нова Миса.
064/187-91-87, 064/330-90-54.
(218157)
ПРОДАЈЕМ гарсоњере, Миса,
Тимочка 32. 311-007, 371-635,
064/993-71-74, 064/297-81-68.
(218156)
ИЗДАЈЕМ стан у Војловици,
Ул. Братства јединства бр. 116.
Тел. 367-316. (218130)
ПРАЗАН стан 34 м2, централно грејање, Стрелиште, М. П.
Аласа. 064/850-70-24.
(218137)
СТАНОВИ за издавање у Горњем граду, комплетно опремљени за становање, двособан
и двоипособан. 063/693-944.
(ф)

23

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕ се једнособан празан
стан на Содари. Тел. 064/42888-94. (218133)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у новој кући, на дуже. 064/130-3602. (218143)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу за
становање у Старчеву.
063/748-96-06. (218222)

ИЗДАЈЕМ стан, преко пута
„Авива”, 130 евра. Тел.
063/863-85-04. (218228)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 70 м2, излог,
два тоалета, магацин, Његошева. 064/944-13-16. (217844)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, у строгом центру Панчева, Војводе
Живојина Мишића бр. 6. Погодно за канцеларисјки простор, агенције, ординације,
школице и др. 023/857-315,
023/857-069. (216696)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локале
од 39 и 81 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(217855)

ХАЛА на Јабучком путу, 200
м2, погодна за све делатности.
Тел. 064/490-33-18. (217629)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, нова
Миса, Војвођанска 33.
064/319-76-67. (217845)

ИЗДАЈЕМ локал, Синђелићева
35, 40 м2 + 10 м2. Тел.
064/217-48-56. (217875)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20
м2. Тел. 063/694-860. (217864)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”, око 22 м2.
064/370-79-47. (218211)
ИЗДАЈЕМ локал, Милоша
Обреновића 9, близу „Авива”,
повољно. 065/461-11-46.
(218197)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2 + 45 м2,
магацин, Немањина 8, улаз у
пијац. Тел. 063/233-558.
(218165)

КАФЕУ „Империјал” потребна
девојка за рад са искуством.
063/372-221. (217934)

ПЕКАРИ потребна продавачица. Звати од 14 до 20 сати.
Тел. 065/993-75-30. (218207)

ИЗДАЈЕМ мањи локал у центру. 013/316-832. (218179)

РЕСТОРАНУ „Poco Loco” потребан шанкер. 064/874-0301. (218199)

ПОТРЕБНА куварица и конобарица са искуством, за нови
локал. Тел. 063/813-29-76,
064/260-04-26. (218216)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор за разичите активности. 064/53055-45. (218044)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ З. Јовина
2, повољно. 063/853-93-29.
(217919)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце и
три школе, све намене.
060/351-03-56. (217993)
ИЗДАЈЕМ магацин 200 м2,
Жарка Зрењанина, цена 300
евра. 061/139-28-10. (217972)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 210, 220, 270 м2, 500.
061/531-29-00. (218020)
ПРОДАЈЕМ пословну зграду
480 м2, у центру. 061/531-2900. (218020)

СТАРЧЕВО, пекара, потребан
радник, возач. 063/835-08-48.
(218195)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским шиваћим машинама. Тел. 069/238-07-65.
(218047)
ПОТРЕБАН радник са исксутвом на ендлерици. 061/72154-11, 069/367-28-88.
(218111)
ПОТРЕБАН радник у малопродаји камионских делова, са
искуством за теретни програм.
062/813-89-54. (218054)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице, за роштиљ и кухињу 063/834-8810. (218008)

ПОТРЕБНА два радника на
утоваривачу и виљушкару, пожељно поседовање Ц кагегорије. Kizza, Ж. Зрењанина
146-а, лично. (218215)

ПОТРАЖЊА
ЧАСОВИ енглеског и немачког, припрема за пријемни из
српског. 064/486-05-98. (СМС)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (216551)

ИЗДАЈЕМ три локала погодна
за канцеларије, фризерски салон, ординацију у Његошевој.
064/393-08-90. (218167)

ПОСАО
ПОНУДА
АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Антика”,
потребни радници са искуством. Тел. 061/808-68-25.
(216559)
ПОТРЕБНИ промотери за рад
на терену. 062/825-27-25.
(217565)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским шиваћим машинама, са искуством. Звати
од 14 до 16 сати. 064/677-6815. (217460)
ПОТРЕБНЕ женске особе за
рад на бензинској станици
Панчево. 351-601. (217778)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево,
машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-0113. (217223)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице у кухињи и роштиљем. 063/897-5504. (218008)
ПОТРЕБНА радница за шивење на ендлерици. 065/531-3858. (218010)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу, Кафе „Петица”, код
аутобуске станице. 064/99779-09. (2318015)
ПОТРЕБНЕ искусне жене за
ендлерицу и ибердек. Старчево. 065/587-67-27. (219778)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 060/362-22-21,
060/362-22-26. (218176)
ПОТРЕБНА радница за рад у
малопродаји боја и лакова, у
Панчеву, Ул. Иве Курјачког 22,
старости до 32 године. Звати
од 7.30 до 15 сати. 063/508438. (218177)
ПОТРЕБАН радник-ца за рад у
сито-штампарији, 25-40 година старости. 064/015-77-60.
(218224)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (216953)

ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором. 064/163-5885, Дуле. (217584)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58. (217646)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и лакирање паркета,
бродских подова. 064/341-7960, 065/543-21-53. (217473)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством лепи све врсте плочица, квалитетно и повољно.
061/249-29-90. (217459)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(216904)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(217332)
СПРЕМАМ зграде, канцеларије, ординације, кафиће.
063/430-409. (217777)
ТВ и сателитске антене, поставка, дигитализација вашег
телевизора, бесплатни ТВ канали. 064/866-20-70.
(217894)

ПОТРЕБНИ помоћни радници
у пекари. CV донети лично на
адресу у Ул. Иве Курјачког 87,
Панчево, или на email: pekarasmiljanic@mts.rs (217875)

ПОТРЕБНА радница за рад на
индустријским шиваћим машинама (ендлерица, ибердек).
Звати од 8 до 16. 064/874-0778. (218226)

ПОТРЕБНА радница, Бифе
„Ћира”, М. Обреновића 27,
Панчево. Тел. 013/315-643.
(217790)

ПОТРЕБНА девојке за рад у
новотовореном казину. CV са
фотографијом слати на: bojan976@icloud.com. Тел.
069/220-27-07.
(217962

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари, са искуством.
Тел. 062/404-144.
(217816)
ПОТРЕБАН пекар. 062/404144. (217816)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, замена, поправке, одмах. 331657, 063/777-18-21, 064/49577-59. (217826)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки вид неге,
болесним, непокретним, повољно. 060/366-63-69.
(217828)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бавалит
фасаде, кречење, повољно.
063/865-80-49. (2178835)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
450, 800, 1.650 м2. Висина 4 м.
064/143-52-98. (218020)

ИЗДАЈЕМ ненамештене салонске станове у строгом ценру
града, погодне за канцеларијски простор. 063/693-298,
063/693-944. (ф)

СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије, обрада шпалетни.
062/816-33-84. (2182129

ПОСАО

ПРОДАЈЕМ локале у центру,
18 + 6 м2. 064/143-52-98.
(217665)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду
1.650 м2. 061/531-29-00.
(218020)

КУЛТИВИРАМ, риљам баште,
спремам, сејем, траву.
063/809-35-89. (218111)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
прехрамбеним радњама, искључиво са искуством. СТР
„Pro trade”, 069/303-20-09.
(218213)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
обраде око прозора, плаћање
на рате. 063/893-39-94.
(214868)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телевизора. 064/437-64-33. (217874)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 21 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (217861)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(217823)
НЕГА старих лица, помоћ у кући, услуге по договору.
061/725-85-61. (218038)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06. (217875)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање
бетона, бетонирања, кошење,
ископи. 064/122-69-78.
(217796)
КОШЕЊЕ траве, шибља, обарање стабла, рушења кућа, зидова, одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (217796)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање
терапије, купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(217925)
СЕРВИСИРАЊЕ и допуна климе, повољно. 063/740-83-98.
(217970)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израда инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661, 061/132-85-43.
217975)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(217992)
КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих врста керамичких плочица, повољно.
063/744-08-24. (217963)

СТОЛАР тражи посао, кухиње
и плакари по мери, поправке,
преправке, комарници. 371274, 064/176-88-52. (217801)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74.
(217955)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, фасаде, изолација, ламинат, веома повољно.
013/372-247, 060/037-22-47.
(217810)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, одгушење одмах. 063/269-173.
(218007)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање,
10 евра дан. Позовите,
064/235-08-15. (217818)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(217905)
КОШЕЊЕ траве, корова, шишање живе ограде, сеча дрвећа, све површине, дестинације. 063/844-61-13. (218041)
СЕЛИДБЕ и превоз робе, чишћење подрума, тавана и
слични послови, повољно.
061/674-18-06.
(218038)
ПОМОЋ у кући старијој особи, баки. 061/155-72-40.
(218023)
БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, капије, терасе, роштиљи по мери, ситне оправке,
врло повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (217917)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(218171)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште. 064/196-17-32.
(217988)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(217957)

ЕКИПА радника чисти дворишта, одвози шут, превоз кипером. Далибор. 063/191-69-75.
(217812)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(218185)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, столарија, фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/288-2019. (217987)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-81-42.
(217799)

КЕРАМИЧАР, комплетна
адаптација керамике, водоинсталације, равнајућих слојева,
малтерисање, хидроизолације.
063/191-69-75.
(2178129

КОШЕЊЕ травњака, дворишта, воћњака, тримером. Могућност одвоза траве.
061/612-14-50. (217720)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, гипс радови, чисто, квалитетно, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(218014)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(218017)
МАШИНСКО бушење рупа за
стубове, ограду, винограде,
воћњаке, монтажа, ограде,
ограђивање плацева, дворишта... Дејан, 065/440-97-00.
(218105)
СВЕ врсте физичких послова:
утовар-истовар робе, селидбе,
сечење и цепање дрва, копање, одвоз шута: непотребног
намештаја, чишћење подрума,
тавана, шупа и слични послови. Дејан, 065/440-97-00, 341571. (218105)
ПРЕВОЗ ствари и робе пикапом, комбијем или камионом, селидбе са монтажом и
демонтажом намештаја. Дејан, 061/626-14-50, 065/44097-00. (218105)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (218105)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, одмах, повољно. 377-930, 064/586-8539. (218109)
МАСЕРКА, релаксациона,
парцијална, антицелулит масажа. 062/817-17-31.
(216345)

МЕДИЦИНСКИ и естетски педикир, релакс, терапеутска,
антицелулит масажа. 013/351907, 061/308-95-86. (218187)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, одвоз старог намештаја, чистимо
таване и подруме. Јоца.
060/767-50-62. (218187)
РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ тракасте,
венецијанери, комарници.
065/337-04-09, 013/370-409.
(218193)
РАДИМО све врсте физикалије, ископе, рушења, бетонирања, повољно. Имамо камионе,
багер. Долазимо на договор.
061/232-63-41. (218153)
РАДИМ изолацију равних кровова, тераса, гаража, купатила. 345-871, 062/235-839.
(218148)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером, до 2
кубика. 065/334-23-38.
(218119)

СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе и
факултете. 064/462-37-64.
(218080)
ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу. 062/167-67-69.
(218064)

ЧАСОВИ енглеског језика, повољно. Тел. 066/934-47-36.
(218073)
РАДИЛА бих као помоћна
радница у кухињи у ресторану. 065/852-78-88. (218084)
КЕРАМИЧАР, искусан и повољан и молер, тражи посао.
061/203-70-87.(218231)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214059)
ПРЕВОЗ малим камионом
шљунка, песка, сејанца, шута,
ископ багерима. 064/648-2450, најповољније у граду.
(217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара
за утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (217325)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним машинама, може преко рачуна.
„Аcqua”, 062/532-346.
(217169)
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УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (218085)
ДЕМИТ фасаде, молерскогипсарски радови са комплет
сређивањем, 100%, чисто, гаранција. 065/228-78-66.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18.
(215564)
КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материјал,
шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (215616)
СЗР „МАКИ”, паркет, постављање паркета, хобловање,
полирање и лакирање. Дугогодишње искуство. Мајстор из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (216441)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.(217325)
РАДИМО зидање, бетонирање,
поправка старих и нових кровова, разне фасаде. 013/664491, 063/162-53-89. (216723)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, радници, складиштење намештаја,
попуст ванградске. 064/48265-53. (216831)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, адаптације, поправке, замене, повољно. 331657, 063/777-18-21, 064/49577-59. (217058)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево, даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(217698)
КАМИОНСКИ превоз, шљунак,
сејанац, песак, шут, 1.300 динара, најповољније. 066/355154, 062/355-154. (217562)
ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (217489)

KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима на свим теренима, рушење старих кућа и
других објеката, утовар шута с
одвозом. (217325)
KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона.
063/218-894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање ваљка
за равнање и сабијање терена,
насипање, набијање вибро
плочама. (217325)
KIZZA – ископ великим и мини багерима подрума, темеља,
канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом. Жарка Зрењанина 146а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона и асфалта до 20 цм, изнајмљивање
компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина.
(217325)
KIZZA – камиони с корпама за
рад на висини од 17 - 23 метра, сечење и резање стабала
и грања. Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894, 064/66897-86, 013/366-888. (217325)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона
са одвозом шута или без. Горан. 064/648-24-47. (217325)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-40-91, 354777. (217759)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, замене, адаптације, одгушења канализације, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (217826)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила. Батерије и
санитарије. Све за воду. Пензионерима екстра попуст, од
0-24 сата. Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (217830)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, све релације по Србији, с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, од 0-24 сата, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (217960)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника.063/253-028,
064/444-66-74. (217960)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74. (217960)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (217960)

На основу Статута града Панчева и у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину, градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРСE
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
И
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА - МАНИФЕСТАЦИЈА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Право учешћа: регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине.
Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на ове конкурсе, о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту Града Панчева:
http://www.pancevo.rs/konkursi/konkurs-za-sufinansiranjefinansiranje-projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-za-2016-godinu/
и
http://www.pancevo.rs/konkursi/31620/
Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац” .
Контакт телефон: 013/308-769 или 013/308-830, локал 769
Предлоге пројеката доставити Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2 - 4
26000 Панчево
Секретаријат за заштиту животне средине
Комисија за вредновање пројеката у области
заштите животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!

Предузећу за рециклажу електричног
и електронског отпада

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 062/976-18-42.
(217922)

потребан виљушкариста.

РОЛЕТНЕ, комарници, тракасте завесе, венецијанери, израда, монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-923.
(218057)

Пожељна возачка дозвола Ц категорије.
Пријаве слати на mail:
info@setreciklaza.rs
или на телефон 011/297-22-23

КИРБИ, дубинско прање, усисавање тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (2180609

(ф)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врта, роло заштита. 063/816-20-98.
(218050)

ФАСАДЕ нове, одржавање старих, молерски радови, гипс,
скеле. 061/269-88-64,
069/171-38-99. (218186)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 064/317-10-05.
(217922)

РАЗНО

ШЉУНАК, песак, сејанац, утовар, истовар виљушкарима,
утовар шута с одвозом.
064/595-98-01. (217938)
РУШЕЊЕ објеката с одвозом,
машински ископ подрума, темеља, јама. 064/595-98-01.
(217938)
ИСКОП подрума и рушење
старих објеката, утовар и истовар палета, превоз шљунка.
Звездан, 063/224-435.
(217946)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, електричар, аутоелектричар ауто-радија, мобилних телефона. Дејан, 063/80001-96. (217841)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(217850)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.(217325)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
013/365-051, 064/176-91-85,
063/278-117. (217399)
КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материјал,
шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (215616)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, мањим
(1.500 дин) и већим камионима (2.000 дин). Жарка Зрењанина 146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894, 013/366888. (217325)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и
санитарије. Све за воду. 0-24,
долазим одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-26-33.
(217893)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-78-66.
(217960)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (217960)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку,
уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина, роло-врата (челичних,
заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-80.
(218096)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, одвоз шута, утовар. 063/246-368.
(218079)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис
поправља: машине, бојлере,
шпорете, замрзиваче, климе,
електроинсталције, гаранција.
060/180-02-83, 062/186-48-22.
(218214)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04) објављује

о донетом решењу о потреби израде студије о
процени утицаја на животну средину

ПОТРЕБНА жена, девојка, може и средњошколка са познавањем енглеског и немачког
језика. 063/156-76-57.
(2176919
ДЕЧЈИ рођендан у природи,
роштиљи, мали фудбал, тенис,
јахање. 060/362-22-21.
(218176)
ПЕНЗИОНЕРИ! Нуди се доживотно издржавање по најповољнијим условима. Позовите,
061/324-40-85. (218143)

НЕМАЧКИ пензионер тражи
слободну жену од 55 до 60 година ради заједничког живота.
013/236-72-95, 064/501-91-05.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (218085)

ПОВОЉНО летовање, Шушањ,
Сутоморе, пун пансион с превозом „фудекс”. 064/193-1592., (218095)

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за управљање чамцем,
издату од капетаније Панчево,
на име Милан Богданов.
(218046)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, стан, кућу, аутомобил, гаражу, остале
објекте. Дејан, 063/800-01-96.
(217841)

Пријава
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА - МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2 - 4
26000 Панчево
Секретаријат за заштиту животне средине
Комисија за вредновање пројеката у области
заштите животне средине
НЕ ОТВАРАТИ

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

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, дана 05. 04. 2016. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Опремање ДВ поља 400kV у TS
400/220/110 kV „Панчево 2”, на к. п. број 13242/2 КО Панчево, носиоца пројекта JП „Електромреже Србије” из Београда,
Улица Кнеза Милоша бр. 11.
Решење о одлучивању о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат може
се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Последњи поздрав драгом колеги, главном пројектанту „Утва авиони”

МОМАК 39 година, оштећеног
вида, пажљив, комуникативан
жели да упозна лепо васпитану девојку млађу од себе, ради
дружења и брака. Тел.
063/359-686, 011/219-45-46.

ЖЕЉКУ ПОКРАЈЦУ

ТУРИЗАМ
Последњи поздрав
ИЗДАЈЕМ повољно студио
апартман на Златибору.
060/565-57-20. (СМС)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно. 063/70944-97. (217469)

(36/217906)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом центру Златибора. Тел. 063/89238-33. (217853)
ЗЛАТИБОР, издајем апартман
за до шест особа, 20 евра
дневно. 063/700-1091.(218168)
ЗЛАТИБОР, апартмани, издајем, 20 евра. 064/142-78-27.
(218128)
ЗЛАТИБОР, издајем апартман,
паркинг, кабловска, интернет.,
063/716-48-68. (218058)

1958–2016.
Тужна је истина да те више нема међу нама.
Много лепих заједничких тренутака остаје за
памћење.
С великим поштовањем опраштамо се од тебе.
Колеге из Бироа: ТУРКАЉ, БУДА, СНЕЖА,
МИЋКО и ГОЛУБ

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ
ПОКРАЈЦУ
ВЕЉКУ АПОСТОЛСКОМ
Комшије
у Моше Пијаде 113
(47/217936)

1944–2016.
Брат МИЛАН
(105/218129)
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Петак, 15. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

12. априла 2016. године престало је да куца срце нашег доброг
племенитог оца, свекра и деде

У срцу туга, на гробу
тишина, вечно ћеш бити у нашим мислима.
Почивај у миру, нека те
анђели чувају.

Последњи поздрав Пеђи

ПРЕДРАГ ВАСИЋ ПЕЂА

МИЛОША ЏАМИЋА

1986–2016.

Тешка је помисао да га више нема међу нама.
Ожалошћени: син ДРАГОВИД с ЈАСМИНКОМ, син ТОМИСЛАВ
с ЈЕЛЕНОМ, унуци ЈЕЛЕНА, МИЛОШ и ДРАГАНА
и сестричина БОЖИЦА
(126/218201)

Комшије у Улици
7. јула: ЈОВАНОВИЋ,
КОВАЧЕВИЋ,
БОГДАНОВИЋ, ЂОКИЋ,
СМИЉАНИЋ
и НИКОЛИЋ

од другара из Школе „Браца Петров”, генерација 1986.
(127/

(119/218159)

Преминуо је наш дугогодишњи сарадник и председник Надзорног
одбора

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав најдражем

ПРЕДРАГУ ВАСИЋУ

РАДИСЛАВ ЧОБАНИН
1949–2016.
Породици Чобанин упућујемо искрено саучешће.
Колектив „Стари Тамиш” а.д, Панчево
(91/ф-606)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

ПРЕДРАГУ ВАСИЋУ

1986–2016.

1986–2016.

Остаћеш вечно у нашем сећању. Нека те анђели
чувају.
Кумови КОВАЧЕВИЋ

Био си и остаћеш пример какви треба да
будемо, вечити борац, оличење доброте,
храбрости и ведрог духа.
Прерано нас је напустило твоје тело, али
твој дух ће заувек остати с нама.
Никада те неће заборавити твоји: мама
ДУШИЦА, тата ЗОРАН и брат БОБАН

(118/218158)

Последњи поздрав драгом, поштованом и вољеном пријатељу

(121/218161)

ВЕЉКУ АПОСТОЛСКОМ
1944–2016.
Памтићемо те какав си био...
Брат ЖИВКО с породицом
(103/218124)

9. априла 2016. опростили смо се од нашег драгог

ПЕЂИ

Драги наш Пеђа

од кумова: КАЈКЕ,
ЖАКЛИНЕ, АНИТЕ и
ДРАГАНА МАРКОВИЋА

ПЕЂИ

(82/218063)

Прерано си нас напустио, али ћеш заувек бити с
нама.

С неверицом и великом
тугом опраштамо се од
нашег драгог

Породица ДАНИЛОВИЋ

ПРЕДРАГ ВАСИЋ

(112/218140)

Без тебе ништа више неће бити исто.
Последњи поздрав драгом

ВЕЉКА АПОСТОЛСКОГ

Увек ће те волети чича ЖЕЉКО, нина ГОЦА,
браћа НЕМАЊА и СТЕФАН ВАСИЋ

Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка СЛАВИЦА с породицом

(122/218161)

(104/218124)

ПЕЂЕ ВАСИЋА
Последњи поздрав ујки

Последњи поздрав најдражем нашем

ПЕЂИ
Нека те анђели чувају.

ЗОРАН, ЗЛАТА, НЕША
и ПЕЦА с породицама

Породица ЈАВОР
(109/218138)

(86/218070)

Последњи поздрав драгом комшији

ВЕЉКУ АПОСТОЛСКОМ
1944–2016.

Последњи поздрав нашем Пелету

ПЕЛЕТУ

Породица ГРУЈОСКИ

Прерано си отишао, али те никада нећемо заборавити.
Твоји: ВИШЊА, ВУК и ИВАН

(101/218124)

(113/2187141)

Последњи поздрав вољеном и поштованом другару

9. априла 2016. опростили смо се од нашег драгог

ПРЕДРАГУ ВАСИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
ШУЦА, БРАНКА, НАНА и МИЈА
(120/218160)

МИЛОШУ
ЏАМИЋУ
ВЕЉКА АПОСТОЛСКОГ

ПЕЛЕТУ

Заувек ћеш бити с нама.
Супруг БЛАГИЦА и син ГОРАН с породицом

Станари у Савској 16

од другара: ЈОВИЦЕ, ГАГЕ, КОМЉЕНА, ИВЕКА, РИБЕ,
БОКИЈА, СРЂАНА ВАСИЋА и ДАНИЛОВИЋА

(102/218124)

(74/218012)

(111/218130)

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

Петак, 15. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом пријатељу

7. априла 2016. престало је да куца срце
наше драге, никад непрежаљене ћерке,
супруге, сестре, тетке и баба тетке

ВОЈИСЛАВУ
КИЋОВИЋУ

ЉИЉАНА ТАСИЋ

ЉИЉАНЕ ТАСИЋ

од пријатеља
РАДОВАНА
и прије ВЕРЕ

1967–2016.

1967–2016.

Драги брате Војо

(78/218045)

Ожалошћени: мајка БЛАГИЦА, супруг
ГОРДАН, сестра СУНЧИЦА, зет ДУШАН,
сестрићи СРЂАН и ИВАН с породицом

Анђеле мој, увек ћеш бити у мом срцу.
Последњи поздрав пријатељу

Љуби те твој ГОРДАН

(59/217960)

(61/217960)

ВОЈИСЛАВ КИЋОВИЋ
6. априла напустио нас је наш драги и добри супруг, отац, свекар и деда

ВОЈИСЛАВУ
КИЋОВИЋУ

Време и живот пролазе, вечно остају наша љубав, туга и твоје постојање у нама.
Ожалошћени: брат МИЉАН
с породицом, сестре МАЦА, ДУШКА
и МИЛАНА с породицама
и сестра МИЛИКА

1948–2016.
Ожалошћени: пријатељ
БРАНИСЛАВ и прија
БИЉАНА ОБРАДОВИЋ

(57/217954)

(115/218150)

ЉИЉАНА ТАСИЋ

ВОЈИСЛАВ КИЋОВИЋ

1967–2016.

1948–2016.

Речи нису довољне да искажем своју жалост за тобом.

Још увек не верујемо, али те од заборава
чувамо и у срцу носимо.

Љуби те твоја дада СУНЧИЦА

Супруга АНЂЕЛИЈА, синови ЗОРАН
и НИКОЛА с породицама

(60/217960)

(58/217959)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље, да је 12. априла 2016. године, у 73.
години преминуо наш драги

6. априла 2016, напустио нас је наш вољени

Последњи поздрав нашем драгом тати, деки и
свекру

ВОЈА
КИЋОВИЋ

ВОЈИСЛАВ КИЋОВИЋ
1948–2016.

6. IV 2016.

Била је част и привилегија имати те за оца и деду.
Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја МАРИНА,
унуке НЕВЕНА, АНЂЕЛА и ДУЊА и унук ВУК
(67/217972)

Последњи поздрав
пријатељу и колеги од
ЦИЦЕ СРДАНОВ
с породицом
(45/217930)

12. априла 2016, после дуге и тешке болести преминуо је наш драги

8. априла опростили
смо се од нашег драгог
стрица, девера и брата

ВОЈИСЛАВУ КИЋОВИЋУ

РАДОMИР ПИШЧЕВИЋ
1943–2016.
Сахрана је обављена 13. априла 2016, на
Православном гробљу у Старчеву.

Ништа више неће бити исто, али ћеш ти заувек
бити у нашим срцима.
Никада те нећемо заборавити.
Твој син НИКОЛА, унуци ДУШАН и УРОШ
и снајка МИЛИЦА
(77/218045)

Заувек у нашим срцима.

ИШТВАН КОВАЧ
1951–2016.
Његови најмилији: супруга ЕВИЦА, синови
ВИКТОР и ДАНИЈЕЛ с породицама и сестра
МАРИЈА с породицом

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, син
ДРАГАН, унук ИВАН и снајка ВАЊА

ВОЈИСЛАВА
ВОЈЕ
КИЋОВИЋА

(116/218152)
(106/218126)

Драги деда Војо

Живећеш вечно у нашим срцима и никада
Те неће заборавити

РАДОМИР ПИШЧЕВИЋ
Драгом пријатељу последњи поздрав.
Породица ТАСИЋ

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздав комшији

ПОЛИЋИ:
АЛЕКСАНДАР,
МИЛОЈКА и ЈОВАН

(124/218172)

(98/218110)

Последњи поздрав куму

Нашој драгој

Време које ће пролазити неће избрисати успомене и сећање на тебе, твоју доброту и племенити лик.
Увек ћемо те се радо сећати.

ИШТВАНУ
КОВАЧУ

ВОЈИ
КИЧОВИЋУ

ЈОВАНУ МИУЧИНУ
Твоји унуци: НЕВЕНА, АЊА, ДУШАН, ДУЊА ,
УРОШ и ВУК
(56/217954)

1953–2016.
Чуваћемо заувек успомене на заједничке дане.
Твоји другари ТУЦКО и БАТА
(40/217926)

од породице ЈЕЂИНИ

од станра у Улици
Вељка Влаховића 17

(117/218152)

(26/217876)

ДАНИЦИ
СИБИНЧИЋ
последњи поздрав од ћерке ЉИЉЕ с породицом
(35/217902)
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Петак, 15. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драга наша

10. априла 2016. после дуге и тешке болести, у 82. години напустила нас је наша
драга мајка, бака и прабака

ГОРИЦА МАРЈАНОВ

БАЈКА
Никада те нећемо заборавити!

ЛУКА, УРОШ, МИЛИЦА и МАРКО
(114/218145)

1941–2016.
Најмилије успомене, које не бледе, чувамо у нашим срцима.
Знамо да неће доћи, ипак, док смо живи,
чекаћемо.
Нека је хвала свима онима који је памте и
онима који је по добру помињу.
С поносом, захвалношћу, љубављу
и дубоким поштовањем, за блажени мир
њене племените душе, моле се ћерка
НЕНА, зет СТЕЈА, унуци МИЛАН
и МАРКО, снаја МИЛИЦА и праунуци
УРОШ и ЛУКА

СТАНА МИХАЉЧИЋ
Сахрана је обављена 12. априла 2016. године на Старом православном гробљу.
Нисмо знали да су без тебе дуги и тешки
дани. Живела си с пуно бола и туге. Борила си се, али си изгубила ову битку.
Остаћеш нам у срцима.
Твоји најмилији
(48/217439)

(15/217833)

Неверица, туга и бол за
нашом

ГОЦОМ
МАРЈАНОВ
Отишао је предиван човек из нашег комшилука, човек великог срца,
чисте душе, човек који
се само једном рађа.
Хвала вам за дивно дружење.

Отишла је

Последњи поздрав драгој

ГОРИЦА
МАРЈАНОВ

Последњи поздрав бакици

Последњи поздрав вољеној мајци

СТАНИ МИХАЉЧИЋ
ГОЦИ

С великом тугом и великим поносом опраштамо се од ње.
Породица ТАЛИЋ

од породице ПЈЕВАЦ

(123/218166)

(32/217896)

С тугом се опраштам од своје сестре

СТАНИ МИХАЉЧИЋ

Остаћеш с нама иако ниси ту.

Отишла си без поздрава, али остаћемо заједно у
мом срцу вечно.

Ожалошћени унуци ДЕЈАН и ДАРКО с татом
ГОРАНОМ

Ожалошћена твоја ћерка СВЕТЛАНА

(50/217939)

(49/217939)

Последњи поздрав бакици и прабаби

Ваши: СТЕВА,
ЉИЉАНА, НИНА
и САНДРА
(16/217824)

Последњи поздрав драгој

ГОЦЕ
ЦИЛЕ с породицом
(55/217958)

ЈОВАН РАДИН ШУЛИР

СТАНИ МИХАЉЧИЋ

виши мед. лаборант у пензији и песник
18. VI 1931 – 6. IV 2016.

Чуваћемо те у нашим срцима.
Последњи поздрав драгој

11.априла растала сам
се са колегиницом и
пријатељицом

Ожалошћени: унука АЛЕКСАНДРА
и зет МИЛОШ с децом

С љубављу и поштовањем син ДРАГАН и унук
СИНИША

(52/217939)

2/217787)

ГОЦИ
Последњи поздрав
од породице ВИШЊИЋ
(31/217896)

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

ГОЦИ

СТАНОМ
МИХАЉЧИЋ

од породице
СТЕФАНОВИЋ

1934–2016.
Чуваћу успомену на наше лепе дане.
Твоја МИЛИЦА ГОДЕЧ

(33/217896)

(100/218116)

7. априла 2016. престало је да куца срце наше
драге супруге, мајке, сестре, баке и прабаке

Последњи поздрав драгом комшији

СТАНА МИХАЉЧИЋ

ГАВРИЛУ РАДИНУ

Зашто, како то ти знаш. Отишла си без поздрава,
остаћеш у срцу мом вечно.Хвала ти за све.
Последњи поздрав од зета АНДРЕЈЕ

Заувек ћеш остати у сећању сину СРЂАНУ,
унуку АЛЕКСАНДРУ и снаји ДРАГАНИ

(51/217934)

(85/218069)

Драгом брату

Драгом брату

ЈОВИ РАДИНУ
ГОРДАНЕ
ФАРА
1947–2016.
У срцу те чувају твоји
најмилији

Станари зграде у М.
Пијаде 116
Остаћеш нам у лепом сећању као искрен и одан
комшија

(92/218087)

(29/217888)

ЈОВАНУ РАДИНУ

ГАВРИЛУ РАДИНУ

Последњи поздрав од његове сестре
НАДЕ АРСИЋ с породицом

последњи поздрав од његове сестре
НАДЕ АРСИЋ с породицом

(69/217985)

(70/217985)

Петак, 15. април 2016.

9. априла 2016. заувек нас је напустила вољена
мајка, свекрва и бака

ЈОВАНКА РОКНИЋ
1926–2016.
из Омољице
Сахрана је обављена 11. априла 2016, на гробљу
у Омољици.
Ожалошћени: син ЈОВИЦА, снаја МИЛИЦА
и унук ПЕРИЦА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Трогодишњи помен нашем

Нашој вољеној мајки

ЈОВАНКИ РОКНИЋ

УРОШУ
СПАСИЋУ

1926–2016.

13. IV 2013 – 13. IV 2016.

Твоје унуке ТАЊА и МИЛИЦА с породицама
(72/217998)

(62/217964)

Прошло је пола године без наше мајке.
16. априла 2016. године, у 10.30, изаћи ћемо на Ново гробље, и дати помен нашој
драгој
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16. априла дајемо годину, откако нас је
напустила наша

Постоји љубав коју смрт
не прекида, туга коју
време не лечи и сећање
које заувек остаје.
Много нам недостајеш.
Супруга БЛАГИЦА,
ћерка САЊА, зет
ДРАГАН, унука
ЈОВАНА и унук ВАЊА

18. априла навршава се двадесет година откада
је умрла моја мајка

АНЂЕЛКА ПОПОВ
С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(84/218067)

16. априла 2016, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

(18/217842)

СЕЋАЊЕ
на

МИЛКИ ТРИФУНОВИЋ

ВЕЛИЗАРУ БРАНКОВИЋУ

ЉУБИЦА ИЛИЋ

С љубављу, поносом и поштовањем његови:
БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА

4. V 2015 – 2016.

Мајко, знам, никада више доћи нећеш.
Била си и остаћеш део нас, у нашим срцима вољена и никад незаборављена.

Кад срце и душа боле, време није лек, већ
тиха патња и вечна рана. Дубоко у нашим
срцима и даље живиш. Волимо те.

Твој син РАДОСАВ и ћерка СТОЈАНА
с породицама

Твоји: супруг МИРОСЛАВ, син ГОРАН
и њена РАДИЦА

(99/218112)

(94/218091)

У понедељак, 18. априла, у 12 сати, на гробљу
Котеж, даваћемо десетогодишњи помен нашем
вољеном супругу, оцу и деди

20. IV 2009 – 20. IV 2016.
Иако није с нама одавно, наше се Нене сећамо радо.
Брат БОРА и ДАДА

БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ

Твоји најмилији

2007–2016.
Године пролазе, али туга не.
С поносом те спомињемо и никад те нећемо заборавити ни прежалити.
С љубављу и поштовањем твоји:
супруга МАРИОРА и синови СРЂАН и САША
с породицама

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

(83/218066)

(93/218087)

(95/218094)

ЂОРЂУ ВАСИЉЕВИЋУ
18. IV 2006 – 18. IV 2016.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(87/218075)

Прошло је осам година
од смрти моје драге сестре

СЕЋАЊЕ

(80/218051)

РУЖИЦУ
ЗЕЧЕВИЋ

ДУШИЦЕ
СТЕВАНОВИЋ

БОЖИДАР
ИЛИЋ

САЊА
МАРИНКОВИЋ

15. IV 2007 – 15. IV 2016.

из Омољице

Увек ћеш бити у мислима, заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

Сања, сине двадесет година тугујемо за Тобом.

(9/217805)

(10/217816)

Прошло је девет година
од смрти мог брата

19. априла 2016. навршава се година откад
ниси с нама

Прошла је тужна година од смрти наше драге
мајке, баке и таште

БОЖИДАРА
ИЛИЋА
МИЛОШ
ИВОШЕВИЋ

ЖИВАН
КОВАЧЕВИЋ

28. II 1947 – 7. III 2016.
16. априла 2016. навршава се четрдесет тужних дана.
Брате, у мом срцу остаће туга и празнина.
Ожалошћена сестра
МИЛКА са синовима

1996–2016.
Заувек вољен и никад
незаборављен.
Супруга РУЖИЦА, син
ВАСА и ћерка СМИЉА
с породицом

(79/218048)

(8/217805)

16. априла, у 11 сати, даваћемо годишњи помен драгом
и незаборављеном

СТАНОЈУ ПЕТРОВАЧКОМ ЦОЦИ
Његови најмилији: БОШКО, ЈОВАН и НАДА
(125/21

СТЕВАН ГРБИН

РАДОМИР
ЈЕШИЋ

С љубављу
и поштовањем
твоји најмилији

17. IV 2001 – 17. IV 2016.
Остаћеш вечно у нашим
срцима и мислима.
Супруга БОЖАНА,
ћерке МИЛАНКА
и ГОРДАНА
с породицама

(110/218138)

(11/217819)

19. IV 2002 – 19. IV 2016.

Бићете увек с нама

Твоји најмилији

ЉУБИЦЕ
ВОЈМИРОВИЋ
1935–2015.

Породица ВЕСКОВИЋ

ГОРДАНА
ОБРАДОВ

из Омољице
1968–2007.
Увек ће га волети
и чувати успомену
на њега брат
НИКОЛА ЛОЛЕ

1933–2015.
Помен ћемо одржати,
16. априла 2016.
Ожалошћене породице
ОБРАДОВ и ПЈЕВАЦ

(27/218885)

(5/217797)

ПОМЕН
17. априла 2016. године
навршава се четрдесет
дана туге

19. априла 2016, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

(107/218136)

СЕЋАЊЕ

ДЕМЕНЕСКУ

др ПЕТАР
1909–1978.

ЉУБИЦА
ВОЈМИРОВИЋ

ДРЕНКА
1910–1993.
ДУДА и ВУКИЦА с породицом

Прија МИРА ВЕСКОВИЋ
и ДРАГАНА МИЛИЋ

(96/218102)

(108/218136)

АНКА
БАГАВАЦ
МАЛЕНА

НИКОЛИ
МАНОЈЛОВУ
ЧАЏИ

Недостајеш! Нека те анђели чувају?
С љубављу најмилији

Никола, много недостајеш твојој породици

(97/218106)

(46/217931)
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Прошло је тужних четрдесет дана откада нас је напустио наш драги отац

Прошло је шест месеци откада си нас изненада напустио и оставио за собом велику празнину, али твој ведар дух је стално
око нас и помаже нам да преболимо.

14. априла 2016. године навршавају се две
тужне године откада није самном мој вољени супруг

МИЛОШ ИВОШЕВИЋ
Бол и туга за тобом се не смањују, с временом све ми више недостајеш. Заувек ћеш живети у нашим сећањима.
Помен ће се одржати 16. априла 2016, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

СЛОБОДАН ПАЈЕВИЋ
БОРИСЛАВ КАПОР

У суботу, 16. априла 2016. године, у 11.30, у Храму Успења пресвете Богородице (црква са два торња), даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

1951–2014.

1934–2015.

(63/217965)

Неутешна супруга АНИЦА
и ћерке ВИОЛЕТА, ГОРДАНА
и СЛАВИЦА с породицама

Време пролази а бол и туга никада неће.
Много ми недостајеш. Не заборави да чуваш и љубиш нашу ћерку Сању.
Твоја ЉИЉА
(28/217887)

(64/217960)

Прошло је десет година откада није с нама наш
драги

СЕКУЛИ ЖИВАНОВИЋУ
Вољени никад не умиру, у нашим срцима живећеш вечно.
Супруга МАРИЈА и син МИОДРАГ
(14/217832)

У недељу, 17. априла навршиће се четрдесет дана откако није с нама

ЈУГОСЛАВ ЈУГА АТАНАЦКОВИЋ
БАКИН
26. III 1960 – 18. IV 2013.
Три године, године дуге...
Ми смо нажалост без нашег Југе.
Осташе само сузе из дубине душе,
да бол и тугу пред собом руше.
Руке свеће пале, срца се тужно моле,
оставио си оне који те највише воле.
Твоје: супруга РАДИЦА,
ћерке МИРЈАНА и МАРИЈАНА с породицама

ЖИВОТА МИЛИЋ
С љубављу и поштовањем
Супруга ЂУРЂЕВКА, ћерка ВЕСНА,
син МИЛОРАД, снаја РАДА, унуци ИВАНА,
ЖИВОТА и НЕМАЊА
(54/217951)

(39/217920)

ВУЈАДИН МИЛАНОВИЋ

У суботу, 23. априла 2016, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву даваћемо годишњи помен нашој драгој

17. IV 2008 – 17. IV 2016.
Осам година без тебе, најдражи наш
Твоји најмилији: супруга МИКА, син РАЈИЦА и ћерка
ДАНИЈЕЛА с породицама

У суботу, 16. априла 2016. године, у 11 сати, на
качаревачком гробљу даваћемо шестомесечни
помен

(81/218061)

У суботу, 16. априла, у
12 сати, на гробљу Котеж дајемо годиши помен нашој драгој

ЖИВА
КРЧАДИНАЦ

ЈЕЛЕНИ ОГЊЕНОВИЋ
Тог дана даваћемо помен, у 11.30, на Старом
православном гробљу.

КАРЛО
БИХЛЕР
13. IV 2011 – 13. IV 2016.

Твоји најмилији

МИРЈАНИ
РАЈЧЕВИЋ

Прошло је тужних пет
година пуних бола и туге у срцу.
Мајка МАРИЈА и брат
ЈОВАН с породицом

Син ЗОРАН, ћерка
ЈЕЛЕНА, унук СЕРГЕЈ,
зет БОРИС, мајка ВЕРА
и супруг СТЕВА

(3/217794)

(17/217837)

1975–2015.
Остају само мисли, туга и сећање на тебе сине.
С љубављу и поштовањем твој отац СТЕВА,
мајка МИЛИЦА, брат МИЛАН и снаје
ЈАСМИНА и ЉИЉАНА с децом

(75/218030)

(76/218033)

(73/218004)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ИГОРУ ДИМИТРИЈЕВСКОМ

Пролази дуга година пуна туге и бола. Вечно смо
ти захвални на љубави, брижности и доброти коју си нам пружила. Много је лепих успомена да
те вечно памтимо.
Твоји најмилији: супруг МИЛЕ, ћерка БОЖАНА,
син БРАНИМИР, унука МАРИЈА
и мајка МАРИЈА

16. априла навршавају
се три године како ниси
с нама

Навршава се годину дана од смрти наше драге
мајке

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈА
ЈАГОДИЋ

ЉУБИНКА
ПЕШИЋ

2006–2016.

из Црепаје
16. IV 2014 – 16. IV 2016.

Прошла је тужна година како није с нама

ИВАН
ЂОРЂЕВИЋ
1928–1996.

ГОРДАНА
АЛЕКСОВСКА

МИЛИЦЕ
СТОЈКОВИЋ

С љубављу те спомињемо и чувамо од заборава.
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на њу.
Ћерке МИЛКА
и ДИВНА с породицама

Остаћеш вечно у нашем
сећању.

С поштовањем и љубављу чувамо успомену на њу.
ДУШАН и МИРА ЂОРЂЕВИЋ с породицом

Двадесет година бола и
туге.
МИЛЕ, КАЋА,
МИЛИЦА и ДУЊА

Породица ЈАГОДИЋ

Никада те неће
заборавити
твоја породица

(37/217910)

(23/217860)

(65/217967)

(24/217861)

(19/217845)

(53/217948)

МИРЈАНА РАЈЧЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM
20. aприла 2016. навршавају се три године од смрти
нашег драгог

СТЕФАНОВИЋ

ЉИЉАНА
ДЕЛИЋ

СЛАВКО
ПЕТРОВИЋ

СНЕЖАНА
СТЕФАНОВИЋ

2014–2016.
Твоја НИНА

1993–2016.
Твоја СПАСЕНА

2001–2016.
Твоја ТЕТИЦА

(43/217928)

(42/217928)

(44/217918)

СНЕЖАНА
2001–2016.

РАДОВАН
2013–2016.
ЖЕЉКО, ВИДА и ГОРДАНА
(41/217927)

ДИМИТРИЈА ВУКАЈЛОВИЋА
дипл. правника

Породица
(1/217490)

Петак, 15. април 2016.
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24. априла 2016. навршава се годину дана од смрти вољеног
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Прошло је четрдесет болних дана откада
није с нама наш вољени

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ

АДАМА КРШАНИНА
Годишњи парастос одржаће се 15. априла 2016, у 11.30,
на Новом гробљу.
С љубављу и поносом чуваћемо успомену на тебе и сећати се твоје племенитости и доброте.

17. априла 2016. навршава се пет година од смрти наше вољене супруге, мајке, баке, свекрве и
таште

Тугује за тобом твоја породица
(22/217859)

САВКЕ ДРВЕНИЦЕ
рођ. Ћосић
1929–2011.
Године пролазе, бол остаје.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

Сећање на драге родитеље, деку и баку

СИМИЋ

Твоји најмилији
(4/ф-599)

(6/217798)

16. априла 2016. навршава се годину дана откада нас је заувек напустила наша супруга, мајка и
бака

15. априла 2016. године, навршавају се две године откада нас је заувек напустио наш вољени и поштовани

ЖИВКО

ДУШАНКА

2. X 1979 – 2016.

14. IV 2009 – 2016.

ЉУБИНКА ПРИЈОВИЋ

СЛАВОЉУБ ИВАНОВИЋ
дипломирани економиста

МИЛЕВА

Сваког дана у нашем срцу и мислима си.
Породица ИВАНОВИЋ
(12/217821)

ЧЕДА

16. XI 1972 – 2016.
8. II 1979 – 2016.
Живе у сећањима оних који не могу и неће никада
да их забораве.
Кћерка и унука ЈЕЛА с породицом

1950–2015.
Заувек ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ,
синови ЖЕЉКО и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА
и унуци ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ
Почивај у миру.
(13/217826)

(7/217801)

16. априла 2016. навршава се година дана, откако није с нама наша
драга

СЕЋАЊЕ

МАКСИМОВИЋ

У суботу, 16, априла, у 11.30, на Новом гробљу
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом
супругу, оцу и деди

ГОРДАНА
ЈАНЕВСКИ

КАТИЦА

СТЕВАН

13. IV 2013 – 2016.

17. VI 1998 – 2016.

Мила мајчице и оче, помињемо вас сваког дана.
ГОГИЦА с породицом
(38/217910)

РУЖИЦА
ЈОВИЧИН

ВИТОМИРУ ЕРИЋУ

Чуваћемо те у мислима
и од заборава.
Ћерка ОЛГИЦА
с породицом

20. XII 1934 – 23. X 2015.
С љубављу и сећањем на најлепше успомене чуваћемо те од заборава.
Твоја супруга ЈУЛИЈАНА и ћерка ВЕРА
с породицом

Време не лечи тугу, заувек ћеш остати у мом
срцу.
Ћерка САЊА,
зет МИКИ
и унука МАША

(21/217822)

(34/217900)

(90/218078)

Прошла је година од
смрти наше

19. априла, у 11 сати, на
Новом гробљу обележићемо четрдесетодневни
помен нашем драгом
сину и таји

Тужна година је прошла
откако нас је наустила
наша драга

ЂЕРЂ МЕСАРОШ

16. априла, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњипомен

ЉИЉАНЕ
СУВАЧАР

НАИЛ
МИЛУТИНУ
МИЛЕТИЋУ
година откада ниси с
нама

(68/217974)

(89/218070)

(66/217971)

РАМАДАНИ

рођ. Стоименова
14. IV 2015 – 2016.

У нашем си сећању заувек.

Заувек у нашим срцима.
Супруга НАДА с децом, унуцима и праунуцима

Мама НАДА и тата
СТАНЧЕ

Вољени никад не умиру.
Од сестре ЉИЉЕ
с породицом

Ћерка СЛАВИЦА
СТОЈАНОВ, унуци
БРАНИСЛАВ
и ВЛАДАН и зет ЂОРЂЕ
(25/217873)

ФАТИМА с породицом
(20/217849)

ГОРДАНА
ЈАНЕВСКИ
1961–2015.

Прошло је десет тужних

ПРОКИ ВРБАШКОМ

Стално си у мислима нашим.

ГОРДАНА
ЈАНЕВСКИ

15. IV 2006 – 15. IV 2016.
Много нам недостајеш, с љубављу чувамо успомене.
Твоја супруга РОСА и ћерка САНА с породицом
(30/217892)

ГОРДАНА
ЈАНЕВСКИ

Дани пролазе, а ниједан
без суза и сећања на тебе.

Много нам недостајеш.

Неутешни: мајка
ЈОВАНКА и синови
УРОШ и ЛУКА

Супруг ЛАЗО, свекар
МИЛЕ, син ГОРАН
и снаја ИВАНА с децом

(71/217990)

(88/218078)

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

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
10. марта: Емилију – Марија и Милан Димитријевски; 13. марта: Андреу
– Александра и Золтан Буза; 15. марта: Ирену – Марија Зојкић и Бобан
Грујић; 19. марта: Калину – Јелена и Горан Косовац; 21. марта: Нину –
Блаженка и Јанко Пољак; 22. марта: Дуњу – Марија и Дарко Недељков;
24. марта: Анђелу – Маја и Данијел Ђорђевић; 26. марта: Бранкицу – Даца и Владимир Смиљанић; 28. марта: Лену – Сања и Дејан Станков, Марту – Ана и Даниел Шимак; 29. марта: Теу – Ева и Михал Маглоцки; 30.
марта: Ему – Моника и Јанош Шике; 31. марта: Зиту – Маја Јелена и
Јожеф Варга.

Добили сина
7. марта: Дејана – Ивана Новаков; 16. марта: Душана – Маријана и Дарко Михаиловић; 20. марта: Вука – Александра Доловачки Глишић и Сава
Глишић; 24. марта: Луку – Слободанка Будић Стамболија и Борислав
Стамболија; 25. марта: Алексу – Соња и Срећко Петров; 27. марта: Вука
– Ивана и Милан Станишић; 29. марта: Михајла – Жељка и Марјан Јанков, Луку – Данијела Милованов и Душан Алексић.

ВЕНЧАНИ
2. априла: Јасмина Денчан и Бранимир Петровић, Весна Ивановић и Игор
Кокотовић, Тамара Рајковић и Здравко Обрадовић; 3. априла: Валентина
Настасовић и Младен Милутиновић.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

2

3

5

У свако поље уписује се по један слог тражене речи.
ВОДОРАВНО: 1. власник капитала, 5. висинска тачка, 6. пасмивање на паради, 11. лева притока Волге, 12. лађар, 14. дабоме,

4

6
7

на, сорта, 7. шума, шумовита планина, 9. дефиловање, учество-

погон, 10. староиндијски еп, 13. женски лик из романа „Тихи

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Непланирани проблеми омета-

Имате снаге, али размислите о

ју ваш свакодневни живот, али уз
упорност можете остварити своје
пословне замисли мало испод
жита. Честе промене расположења у емотивном животу. Можда
би било добро да мало промените средину.

приоритетима које постављате себи,
сарадницима и породици. Добро
осмислите сваки следећи корак и не
брзајте; добар план је пола урађеног
посла. Потребно вам је нешто да вас
мотивише, али оно што мотивише,
може донети и проблеме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Управљате се према дугорочним
циљевима на послу, а не према
тренутним догађајима. Искључите
се из свих интрига, то су само психолошке игре. Недостаје вам сан.
Отворено потражите подршку
партнера. Решење ће се већ наћи.

Позовите сараднике, познанике и пријатеље како бисте дошли
до поузданих информација и успели да завршите све у року. Не
доносите одлуке на брзину да се
не бисте кајали натенане. Позитивна енергија је дело неке особе из ваше околине.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Очекујете мало равноправнији

Догађаје у пословном свету ви ви-

однос на послу и погађа вас то што
други купе плодове вашег рада.
Отворен сукоб не пије воду, пробајте с мало дипломатије. Пустите
машти на вољу и уживајте у тренуцима нежности с вољеном особом.

дите другачије од сарадника. Имате
довољно снаге и знања да све изгурате до краја и уживате у новцу који ће доћи. Емотивно сте нестрпљиви – све, сада и одмах. Партнер не
може да вас прати, успорите.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Ваш напор на послу као да не
даје праве резултате, јер се увек
догоди нешто непредвиђено.
Блиски сарадници вас помало
бојкотују, зато се не трошите да
остварите туђе снове. Партнер
вам је одан и ваша је мотивациона снага.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

10

(19. 2 – 20. 3)

На путу сте да успешно спроведете своје идеје и планове у дело,
јер имате подршку сарадника,
али и добар финансијски добитак. Не правите од комарца магарца, не потискујте осећања и
симпатије, отворено крените куда вас срце вуче.

11
12

У фази сте успона и вредно радите да осигурате свој пословни
положај. На тренутке делујете
несигурно, али ваше амбиције су
много веће од вашег страха.
Имате подршку вољене особе,
односи су скоро идеални, што
вам даје додатну снагу.

Девица

9

УСПРАВНО: 1. на који начин, 2. старогрчки математичар, творац чувене теореме, 3. жичани музички инструмент, 4. повећа-

јавно изјашњавати. Нађите начин
да се попнете на виши пословни
ниво без трачева. Емотивно сте
отворени и чини вам се да летите
на крилима љубави, па се и свет
око вас мења у ружичасто.

8

дакако, 16. дуж која спаја два суседна угла неког многоугла.

ње стаса, израстање, 8. река у Македонији, 9. бродови на парни

(23. 9 – 22. 10)

Пажљиво проверите да оно што
делује изазовно и обећава успех није само ваша жеља. Будите промишљенији и мудрији. Без обзира на
то да ли сте у вези или сами, пред
вама је повољан период, много излазака и удварања. Кад хоћете, ви и
заблистате у пуном сјају.

Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Понекад се о нечему не треба

УМРЛИ
30. марта: Павле Ађи (1948); 1. априла: Јожеф Ануш (1960); 2. априла:
Данијела Станисављев (1983), Марко Пековић (1997); 3. априла: Зоран
Белада (1960), Јован Попов (1949), Марија Усачев (1937), Миланка Главонић (1948); 4. априла: Ана Хорват (1928); 5. априла: Славко Јанчин
(1925), Деже Суњог (1947); 6. априла: Гордана Марјановић (1950), Златомир Петровић (1948), Јован Радин (1931); 7. априла: Гаврило Радин
(1933), Божидар Оравец (1933), Даница Сибинић (1935).

Ован

13

14

15

Први
вокал

Бивши
Синтетичка
фудбалер
пластична
„Војводине”
маса
(Добривоје)

16

На први поглед делујете енергично са чврстим захтевима и јасним
циљевима према сарадницима.
Нисте спремни на изненадне преокрете, али дајте мало слободе
свему томе. Партнер и породица
подносе велики терет, изненадите
их финим необавезним изласком.

Дон” Михаила Шолохова, 15. просторија за смештај говеда.
АФИРМИСАО
Наша
Предлог уз
СЕ У „ПРОглумица
датив
(Јелисавета)
ФИКОЛОРУ”

Наш
џудиста
(Душан)

Речно
острво

Јапанска
копнена
миља

Лука у
Словенији

Налик,
попут
Амерички
тенисер
(Енди)

Злато (фр.)
Неспретан
Енглески
државник
Летовалиште
у Тајланду

Географска
карта
Нагон,
инстинкт
Напетост
мишића

Врста
покривача
(мн.)
БИВШИ
РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ
Раставни
везник

Град у
Италији

КОШАРКАШ
СА СЛИКЕ

Иако,
премда

Обожавана
особа

Ластавица
Етничка
група око
Балтика

Градић у
Русији
Река у
Шпанији

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мисао руског писца Фјодора Достојевског.

НА

СЕ

РА-

-ГО-

-ЉИ

-ЛО

-ДИ-

ЗЕМ-

-ШТА

-ЗУМ-

НЕ

БИ

-НО,

СВЕ

ДО-

-ЛО.

БИ-

БИ

КАД

НИ-

АНАГРАМ

Оружани
сукоб већих
размера

ДРАМСКИ ЖАНР (У = К)

Уобичајен,
својствен
традицији

Далматинска
узречица

Наш
глумац
Врста
слова,
курзив

КОЊИЋЕВ СКОК

КОШАРКАШ
РОЂЕН У
Часовник
БАН. НОВОМ
СЕЛУ

Шеста нота
музичке
скале

ТА ИГРА ЈЕ У МОДИ
РЕШЕЊА – Укрштени слогови: капиталиста, кота, раса, гора, ва, парадирање, ро, Кама, бродар, јашта, дијагонала. Коњићев скок: Кад би на земљи све било разумно, ништа се не
би догодило. Анаграм: трагикомедија. Скандинавка; Копар,
АПТ, Родик, ор, мапа, Атли, аше, порив, ласта, Ави, а, Миленко Топић, традиционалан, Радован Вујовић, италик, сат, ла.

Мален
(хипокор.)

Телеграфска
ознака
Апатина
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ВЕЛИКИ МОДНИ ДОГАЂАЈ

РЕВИЈА ФРИЗУРА ЗА ДЕСЕТКУ
Четрдесетак манекена-натуршчика, а превасходно одличних студената, те вечери храбро је иступило пред масу знатижељника и, обасјано „врелим” светлима рефлектора,
поносно изнело своје необичне фризуре, креације фризерског салона „Простор Б”.
Већини су то били први кораци у свету моде, за шта су завредели громке аплаузе подршке, али њихово главно знамење је то што су им факултетски
професори за показано знање
додељивали највише оцене.
Е, тако нешто треба на сваком кораку истицати и подржавати...
Вероватно најпрепознатљивија
модна појава нашег града јесу
ревије фризура које годинама,
па и деценијама, приређује
фризерски салон „Простор Б”.
Не само да су ти догађаји за
овдашње прилике изузетно
екстравагантни већ су много
вреднији по томе што се творац и креатор Бранко Путић
труди да им удахне племениту
суштину.
Студенти као манекени
Познати панчевачки модни прегалац је овог пута отишао корак
даље (кад већ други, много позванији, готово да ништа слично
не чине): осмислио је акцију у
оквиру које је бесплатно фризирао студенте чије индексе краси
макар једна десетка.
Тако су се у његовом локалу
данима ређала млада и весела
лица, а вишенедељну акцију Путић је крунисао завршним чином у себи својственом стилу – у
недељу, 10. априла, у дворани
„Аполо”, одржана је још једна ревија из серијала „Фризура фест”.
Тема овог хепенинга носила
је логичан назив – „Бесплатна

фризура за десетку”, а главна
атракција било је то што су се
као модели појавили управо
поменути академци. За већину студената то је било ватрено манекенско крштење за које су се припремали „чак” један дан и, упркос понеком несигурном кораку и искрици
треме у очима, без икакве дилеме одушевили су сваког ко
се те ноћи затекао у „Аполу”.
Одличну увертиру спектаклу направио је блуз састав
„Soul Steamers”.
Заслуге за овај догађај припадају и Дому омладине због
безрезервне подршке племенитој идеји, а екипа коју је Путић селектовао одрадила је лавовски посао – од самих израда
фризура до шминкераја. И све
то потпуно волонтерски...
Њих треба подржавати
Но вратимо се главним актерима несвакидашње феште.
Међу овим одважним манекенима или одличним студентима поменуте вечери неупоре-

диво више било је припадница
лепшег пола, али нашло се и
неколико јунака који нису
устукнули пред изазовом.
Тако је, на пример, Милош
Мартиновић, студент правног
факултета (има у индексу убележене три десетке), дошао да помогне пријатељу Бранку, као и
због тога што сматра да би таквих
мотивација за младе требало да
буде много више. Први пут у животу је ходао пистом, па су колена мало заклецала, али је фризу-

ра одлично легла. Његов дојучерашњи колега Владимир Гађански, који је постао дипломирани
правник дословце пре неколико
дана, пожелео је да се опроба у
нечему новом. Стога не треба да
чуди што је било мало нервозе,
премда је забаве било неупоредиво више. Вежбало се десетак сати, али он ипак признаје да је
момцима припрема била знатно
лакша него девојкама.
Једна од искуснијих када је
реч о бављењу манекенством

је Исидора Атанацковић. Још
као мала била је активна у
агенцији „Елит модел лук”, а
сада студира светску књижевност на филолошком факултету. Маријана Раданов похађа
саобраћајни факултет и у индексу има већи број десетки, а
у ногама довољно пређених
метара на писти да јој није било тешко да лагано прошета
свој круг. Дејана Симоновић
са фармације не зна напамет
тачан број десетки, а досад је
учествовала на модним такмичењима за „најматуранткињу”. Њена презимењакиња Јелена са стоматологије такође
није у стању да преброји максималне оцене у индексу. Када је чула за ову ревију, пожелела је да промени фризера и
наводи да је исправно поступила. Досад није имала прилику да овако нешто испроба,
али јој се, без обзира на почетничку трему, све то веома допало. Нову фризуру наставиће
поносно да носи.

Аутор ове приче Бранко Путић навео је да је идеја под називом „Бесплатна фризура за
десетку” потекла сасвим спонтано од његових синова, који
су и сами студенти.
– Било је врло опуштено, лепо смо се дружили, забављали,
фотографисали, качили на
„Фејсбук”... После десетог студента схватио сам да је то
озбиљна прича, а будући да су
ревије моја специјалност и у
оквиру њих сам урадио неколико хиљада фризура, није ми било тешко да направим овакав
епилог. Ревија је припремана
месец дана и успешно је заокружена. Међутим, ништа не би
могло без сарадника – колега,
стилиста, шминкера, као и медија и пријатеља који су помогли да наши студенти манекени
добију вредне поклоне – истакао
је Путић.
Камо среће да је више оних
који подржавају памет и младост на којима већ колико сутра свет треба да почива.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
АКТИВНОСТИ „ЉУБИМАЦА” ПОВОДОМ ДАНА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Удомљавање и опрема за „Зоохигијену”
Друштво пријатеља животиња
„Љубимци” је у периоду око 4.
априла, Међународног дана
напуштених животиња, спровело неколико корисних активности.
Тим поводом су чланови наведене организације поставили
промотивни штанд на Корзоу.
На њему су се нашле напуштене животиње за које је било
неопходно пронаћи адекватне
власнике, а захваљујући залагању волонтера њих три су удомљене. Поред тога, неколико
Панчеваца желело је да за своје прекобројне љубимце пронађе пристојан смештај. Било је и
оних који су се распитивали о

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

Бела
Прелепу лабрадорку је од
комшија спасла једна наша
суграђанка. С обзиром на то
да су се ти неодговорни власници одселили, она ће бринути о куци само до удомљења, јер не може да је задржи на дуже време.
Стога Бела тражи новог
власника који ће адекватно бринути о њој, а у случају потребе моћи ће да буде бесплатно стерилисана.

томе како би могли да стерилишу поједине љубимце.
Веома важан део обележавања
поменутог дана представљало је
поклањање средстава „Зоохигијени” (служби која функционише у оквиру Јавног комуналног
предузећа „Хигијена”) за хватање напуштених животиња, што
ће битно допринети хуманијем
поступању приликом њиховог
хватања, премештања или
транспорта. Ради се о специјализованој опреми за хватање
мачака и паса из асортимана
познатог произвођача из Вели-

ке Британије, тачније о заштитним рукавицама с рукавима непробојним за уједе и замкама за
хватање мачака.
Вреди истаћи да ова донација није прва коју је Друштво
пријатеља животиња „Љубимци” упутило „Зоохигијени”, јер
је то већ учињено 2004. године, када је та служба опремљена већом количина специјализоване опреме.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Лабрадорка
Још један у низу расних паса који
се у последње време појављују на
улицама града је и ова наочита лабрадорка. Иако је без микрочипа,
веома је негована, мирна, послушна и добра према другим псима.
Уколико је неко препозна, може
позвати градско прихватилиште
на 352-148, а ако се власник не јави у примереном року, пас може
бити дат на удомљавање.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ДАРКО ЈОВИЧИЋ, ПРВИ ЧОВЕК КК-а ТАМИШ

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА – УСЛОВ ЗА УСПЕХ
Међу осам најбољих
клубова у Србији
Најуспешнији
у Војводини
ПОЧЕО „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

У ЗНАКУ БЕЛОГ СПОРТА
Традиционалан, 27. тениски
турнир „Пецин меморијал” за
играче до 16 година, који организује ТК Динамо, почео је
прошлог викенда. Ове године
на такмичењу учествују 144
тенисерке и тенисера из тринаест земаља.
– Желим да захвалим свим
такмичарима, тренерима и
њиховим родитељима који су
дошли да учествују на турниру
друге категорије из серије „Тенис Европе”. Ове године су с
нама тенисери и тенисерке из

свих земаља из региона, али и
из Украјине, Русије, Швајцарске, Немачке... На главни турнир су се пласирала 63 играча,
а посебно сам поносам што
овог пута имамо чак једанаест
чланова ТК-а Динамо – рекао
је Владимир Здравковић, директор турнира.
Овогодишњи „Пецин меморијал” се завршава идућег викен да. За ви сно од вре мен ских прилика, финала ће бити одиграна или у суботу или
у недељу.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У КИКИНДИ

ПРОЛЕЋНИ КУП БАНАТА
У Кикинди је прошлог викенда одржан пливачки митинг
на којем је учествовало преко
400 такмичара из 19 клубова.
Екипу панчевачког Динама
предводили су тренери Биљана Шондић и Живко Паранос.
Андреа Нађ је освојила златне медаље у тркама на 50 м
прсно, 50 м леђно и 100 м мешовито. Дуња Стоев је била
најбржа на 50 м краул, док је
на 50 м леђно друга стигла на
циљ. Три најсјајнија одличја
заслужио је и Петар Ранковић.
Он је тријумфовао на 50 м прсно, 50 м краул и 100 м мешовито. Анђела Станимировић је

била прва на 100 м краул и
друга на дупло краћој деоници, а сребро су заслужили и
Катарина Белић на 100 м мешовито и Страхиња Шондић
на 50 м леђно и 100 м мешовито. Огњен Стојшић је био други на 100 м мешовито и трећи
на 50 м леђно, Јелена Врховац
је освојила сребро на 50 м делфин, а у истој дисциплини Данијел Келемен је био трећи.
Мушка штафета Динама је
освојила сребро у трци на 4 x
50 м мешовито, а пливали су:
Петар Ранковић, Михајло Лазаревић, Огњен Стојанов и Огњен Стојшић.

ЛЕП СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ У ЈАБУЦИ

ХУМАНИ РУКОМЕТАШИ
У Јабуци је прошлог викенда одигран пријатељски хуманитарни
рукометни меч између истоименог домаћег клуба и панчевачког
Динама. Сав приход с те утакмице намењен је Јовану Михајловићу, тренеру млађих селекција
РК-а Јабука, за адаптирање куће
која је изгорела у пожару.

ставак такмичења у Првој лиги
„Север” и Супер Б лиги.
Иако је резултат био у другом
плану, нека остане забележено
да је Динамо победио с 37:32, а
да је најефикаснији играч на
утакмици био Миљан Буњевчевић, првотимац „жуто-црних”,
који је постигао десет голова.

МЕЧ СЕ ЗО НЕ
Рукометаши Динама после кратке паузе наредног викенда
настављају трку ка Супер А лиги.
У суботу, 16. априла, у Халу спортова на Стрелишту долази
Топличанин из Прокупља, врло неугодан ривал. Момци које
предводи тренер Иван Петковић не плаше се противника, већ
иду на победу, којом би умногоме олакшали пут ка елити. Уз
пуну трибину и јаку подршку лакше ће доћи до циља.
Утакмица почиње у 19.30.
Што је најважније, хала спортова у Јабуци била је испуњена
до последњег места, а поред хуманитарног карактера, утакмица је одлично послужила тренерима обају тимова да провере
форму својих играча пред на-

Челни људи РК-а Јабука захваљују верној публици што се
у великом броју одазвала овој
акцији, као и РСВ-у и Градском рукометном савезу, а посебну захвалност су упутили
ЖРК-у Динамо.

Иако га многи куде, често
оспоравају његове озбиљне резултате и умањују успехе, једно је сигурно – Панчево нема
тако добро организован спортски колектив као што је то Кошаркашки клуб Тамиш. Из године у годину, почев од 1992.
и Агропана, прескачући ранг
по ранг, ова дружина је само
расла... Све док се није сврстала међу најбоље клубове у нашој земљи, међу осам величанствених. Један од највећих
„криваца” за то што је КК Тамиш постао озбиљан и стабилан спортски колектив, сигурно је Дарко Јовичић, први човек тог клуба. Другу годину заредом љубитељи игре под
обручевима у нашем граду
имаће прилику да у Хали
спортова на Стрелишту гледају суперлигашке утакмице.
– Сјајна сезона. Пласманом
у Суперлигу постигли смо велики успех. КК Тамиш је прави
градски клуб, у сваком смислу.
Мислим да на најбољи начин
промовишемо Панчево у земљи светског вицешампиона.
Ове године смо и најуспешнији
клуб у Војводини, а свакако није мала ствар оставити иза себе
такве величине као што су новосадска Војводина, Спартак
из Суботице или Вршац. Када
планирамо буџет за сезону,

главни циљ нам је да обезбедимо стабилност клуба и опстанак у лиги, па сходно томе
аплицирамо за средства из
градског буџета. Свесни смо да
Панчево није само град кошарке, па иако је КК Тамиш организационо спреман и за надметање у Јадранској лиги, не
желимо да оптерећујемо превише градски буџет. Уопште, с
ресором за спорт и Градском

предовања и борбе за што боље позиције свог клуба сврставају нашег саговорника у једног од најбољих спортских менаџера које је Панчево икад
имало.
– Трудимо се да наш клуб
стално расте. Ове године смо
акценат ставили на усавршавање стручног кадра. У систему КК-а Тамиш је око петнаест тренера, па смо викендом,

управом имамо сјајну сарадњу,
па када успемо да се пласирамо у Суперлигу, с мање средстава, Град издвоји накнадна
средства за завршницу такмичења – рекао је алфа и омега
КК-а Тамиш Дарко Јовичић.
Двадесет четири године великог рада, константног на-

ван редовних тренинга, окупљали децу и радили с њима.
С млађим категоријама, у масовнијим групама, раде по
два тренера, што оптерећује
наш буџет, али с обзиром на
то да смо корисници градских
средстава, морамо оправдати
поверење. Панчево није поднебље на коме расту деца с
физичким предиспозицијама
за кошарку, али то не значи
да треба да окренемо леђа
овом дивном спорту. Напротив. Тамиш има сјајне играче,
а посебно сам поносан на Сашу Радовића и Александра
Илкића. Дивни момци, пример васпитане деце, из дивних породица, с јасном перспективом... Они се школују,
играју кошарку... То је наш
модел, мото, ка томе стремимо – додао је Дарко.
Суперлигашка грозница већ
почиње да тресе љубитеље
спорта у нашем граду. Захва-

ПО ЈА ЧА ЊА ЗА ЕЛИ ТУ
Одавно је познато да се у КК-у Тамиш никад не седи скрштених руку. Сваки потез се унапред пажљиво планира. Тако се и сада ужурбано врше припреме за надметање у
Суперлиги.
Зато је све љубитеље спорта у Панчеву обрадовала вест
да су нови чланови клуба из нашега града постали Драган
Крушчић и Марко Стојадиновић.
Крушчић је прошле године оставио дубок траг у Тамишу,
потом је отишао у редове АБА лигаша Сутјеске из Никшића,
а сада се вратио у Панчево да помогне у новом битисању
кроз Суперлигу. Стојадиновић је играо у ФМП-у и Смедереву, а прошлу сезону је провео у словачком клубу Левице.

љујући Тамишу на Стрелишту
ће гостовати ФМП, Металац,
Црвена звезда...
– Посебну захвалност дугујемо првом тренеру и целом
стручном штабу, јер су опет успели да од неафирмисаних
играча направе одличан тим.
Континуитет у раду почео је да
се исплаћује. Везали смо шест
победа на крају првенства, што
је велика ствар. Хвала и Граду
Панчеву, ресору за спорт, ЈКП-у
„Младост”... Тешко је остварити овако велики резултат у средини као што је Панчево, због
неадекватног односа јавности.
Близина Београда преусмерава
љубитеље спорта на догађања у
главном граду, што је мени неразумљиво. Без обзира на то
што су наши спортски колективи можда испод европског
нивоа који се може видети у
Београду, апелујем на Панчевке и Панчевце да пруже више
подршке клубовима из свог
града. Имамо сјајне спортске
колективе у фудбалу, кошарци,
рукомету... То су клубови без
дугова, у којима се развијају
наша деца. Они заслужују и подршку и поштовање. Очигледно је да и ми морамо више да
порадимо на маркетингу, да се
више намећемо... Лако је клубовима у Чачку, Ужицу, или
Краљеву, њима је Београд далеко, па су утакмице у тим градовима увек боље посећене него оне у Панчеву. Захвалио бих
свима који раде у КК-у Тамиш
на великом залагању – организационом делу клуба, управи,
играчима и тренерима свих селекција. Сви они трпе велики
притисак. Ми имамо највећи
буџет у граду, па самим тим
морамо да будемо и најодговорнији. То и радимо. Иако
смо аутсајдери у Суперлиги,
сигуран сам да можемо да
играмо добро, да угрозимо
ФМП и Металац, али и да уживамо у дуелу са Звездом. Нисмо оптерећени резултатима,
циљ нам је да град и клуб представимо у најлепшем светлу –
закључио је Јовичић.
У КК-у Тамиш увелико размишљају и о јесени... Жеља
управе клуба јесте да задржи
на окупу већи део овог тима.
Ипак, питају се и играчи...

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ДИВЉИ ВЕПРОВИ ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ ГРАД
У утакмици другог кола Суперлиге Србије у америчком фудбалу панчевачки Пантери су
угостили екипу Дивљих вепрова
из Крагујевца, с циљем да се достојно надигравају с једном од
најбољих екипа у нашој земљи.
Пантери су у овај меч ушли
потресени смрћу друга Марка
Пековића. Излазак играча на
терен био је врло емотиван...
Носили су Пекину слику, а
минутом ћутања одали су последњу почаст прерано преминулом саиграчу.
Гости су повели већ после
првог напада, а такав старт Дивљих вепрова као да је заледио

Пантере. Крагујевчани су играли сјајно, доминирали су већим делом утакмице, а фуриозну прву четвртину решили су у
своју корист са чак 21:0. Наставак сусрета донео је нешто бољу игру одбране Пантера, али
су гости наставили да нижу поене... Било је то полувреме за
заборав, јер је на семафору стајао резултат Пантери – Дивљи
вепрови 0:28. Иако су Панчевци у другом полувремену заиграли знатно боље и офанзивније, остали су без поена у
овом мечу. Треће коло биће на
програму 23. априла, када ће
Пантери гостовати у Инђији.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У МОДЕРНИМ ПЛЕСОВИМА

ПАНЧЕВЦИ ИДУ У ЕВРОПУ
У Новом Саду је прошлог викенда одржано Првенство Србије у модерним плесовима,
на коме се надметало 167 група из наше земље. То такмичење је уједно било и квалификационо за одлазак на Првенство Европе, које ће 14. маја бити одржано у Бечу.
У веома јакој конкуренцији
чланови Плесне групе D & NG
из нашега града остварили су
успех освојивши бронзане ме-

даље. Уједно, успели су да се
пласирају на шампионат Старог континента, па им ускоро
следе и припреме за наступ у
главном граду Аустрије.
Плесна група D & NG у Панчеву постоји већ петнаест година, а има своје школе и у Качареву и Банатском Новом Селу.
Кореограф је Иван Баришић, а
велики успех у конкуренцији
јуниора у групним плесовима
остварили су: Милица Рајић,

Бранкица Кукуљ, Софија Илић,
Ана Малајмаре, Даница Симић, Николета Филиповић,
Мартина Бањаш, Дејана и Маја
Петровић, Милица Милосављевић, Жељана Узелац, Анастасија Николић, Гаврило и
Марта Јовић, Андријана и Николина Мик и Анђела Бихлер.
То је први пут да се једна
плесна група из нашег града
пласирала на Европски шампионат.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТАРТ КАЈАКАША
Прво коло Мини-лиге Београда
у кајаку и регата ККК-а Борча
одржани су прошлог викенда.
На том традиционалном такмичењу окупило се 350 учесника
из 17 клубова, а чланови ККК-а
Панчево, предвођени тренером
Ђурицом Левнајићем, постигли
су запажен успех.

Сребрним медаљама су се
окитили Лука Вујић и Лука
Станчевски у МК-2 на 500 м,
кадет Алекса Левнајић, јуниор
Иван Стојановић и сениорски
двоклек Барашевић–Миковић.
У трци једноклека Бранислав
Барашевић је заслужио бронзу. Јуниорка Биљана Релић се
надметала са сениоркама, а
тријумфовала је и на 200 и на
500 м и показала одличну
форму пред предстојеће Првенство Србије у појединачној
конкуренцији.

„ОСВОЈЕН” И НИШ
Традиционалан међународни
митинг „Куп Ниша” одржан је
прошлог викенда, а на њему је
учествовало 230 пливача и
пливачица из 15 клубова из
Бугарске, Македоније и Србије. Сјајан резултат је остварила

Јована Богдановић, чланица
ПК-а Спарта из нашег града,
коју је предводио тренер Ненад Јовић.
Она је освојила златне медаље у тркама на 200 м мешовито и 50 и 100 м прсно, па је
проглашена за најуспешнију
такмичарку на митингу.

ЗЛАТНИ ОРАО
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СПОРТ

Петак, 15. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ У „РАТУ” ЗА СУПЕРЛИГУ

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
петак, 19 сати
Клек: КЛЕК–БОРАЦ
уторак, 19. април

Против Клека – на
три добијене

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЖАБАЉ
субота, 15 сати

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ
субота, 17.30
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ТОПЛИЧАНИН
субота, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ЈАБУКА

Кошарка

Преокренули су резултат, победили с 3:2 и дошли у прилику да испуне сан многих генерација, да Борац поново уврсте
међу најбоље српске одбојкашке клубове.
Био је то меч у којем је виђено много лепих потеза и правих мајсторија, али је обиловао
и грешкама на обе стране, што
је било очекивано. Улог је био
превелики, притисак на играче
оба тима огроман... Домаћи су
релативно лако добили први
сет, Борац се у наставку мало
пренуо и повео са 10:2, али није имао довољно концентрације да издржи до краја. После
вођства Пожаревљана од 2:0
чинило се да је све завршено,
али тако нису мислили и Немања Милетић, Милош Милић, Радо Спасојевић, Бојан
Познић, Милан Зиндовић...
Успели су да смање на 2:1, а када су се разиграли и Давор Милошевић, Радован Меденица,
Саша Рајковић и Владимир
Кнежевић, домаћинима није

било спаса. Уследио је велики
преокрет, али и велико славље
на трибинама дворане у Пожаревцу, у којој је било много навијача Борца.
Уморни и видно исцрпљени
од велике борбе, Старчевци су
већ у уторак, 12. априла, одиграли први меч баража. Гостовали су у Клеку, где их је истоимени домаћин победио с 3:1,
по сетовима: 25:23, 18:25,
25:19 и 25:23.
И поред пораза, одбојкаши
Борца су и у овом дуелу показали да заслужују место у елити. У веома ниској и малој сали, која много више одговара
домаћем тиму, прву победу у
серији извојевали су одморнији одбојкаши Клека. Момци
тренера Стојановића одлично
су парирали искусним домаћинима и у првом сету, потом су
их надиграли у свим елементима одбојке, а жестоко и неизвесно било је и у четвртом сету.
Бараж се игра на три добијене утакмице, Клек је повео с

1:0, а реванш је већ у петак, 15.
априла, у Хали спортова на
Стрелишту, од 19 сати. Подршка с трибина одбојкашима
Борца је овог пута потребнија
него икад. Они су већ показали
да су мајстори свог посла, али
за исписивање нових страница
спортске историје Панчева сви
треба да дају макар делић
енергије. Дача, Позер, Кнеле,
Сале, Раде, Зинда, Милић и
остали имали су велику подршку и у Клеку. Сада треба стати
уз њих, јер трећу утакмицу
бараж-серије играју потом већ
у уторак, 19. априла, такође у
гостима. Све је отворено, Борац може у елиту!
У претпоследњем колу Друге лиге „Север” Одбојка 013 је
изгубили у Врбасу од истоименог домаћина с 3:2.
Девојке које предводи тренер Иван Радивојевић успеле
су тако да освоје један бод, а
утакмицу последњег кола одиграће у суботу, 16. априла, пред
својим навијачима.

КУП ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ ИНЂИЈЕ
Инђија је прошлог викенда била домаћин Купа Србије у каратеу за јуниоре и сениоре, на којем су панчевачки борци остварили изванредне резултате.
Каратисти Динама су зарадили чак осам одличја. Златне медаље су освојили Урош Петровачки и Огњен Јерков, сребром

Овог викенда
Одбојка

Велика победа у
Пожаревцу донела
бараж

Одбојкашки клуб Борац из
Старчева – спортски колектив
који можда и не мора да се воли, али мора да се поштује.
Мала али сложна дружина из
места надомак нашег града
опет је у центру збивања. Давор Милошевић и његови саиграчи успели су да остваре велики успех и да у неизвесној и
узбудљивој завршници Прве
лиге освоје друго место, које им
је омогућило бараж-надметање
с Клеком (претпоследњим тимом из Суперлиге). Ко први
буде стигао до три победе, постаће нови члан елитног српског одбојкашког каравана.
На регуларни део првенствене трке за бодове у Првој
лиги завеса је спуштена прошлог викенда. Одавно се није
догодило да последње коло, у
коме су снаге одмеравала четири првопласирана тима, одлучује о коначном расплету.
Момци које предводи тренер
Драгољуб Стојановић гостовали су у Пожаревцу. Био је то
прави дерби, али се истовремено ослушкивао и резултат
из Старе Пазове, где су се састали Јединство и суботички
Спартак. Пожаревљани су морали да победе, тријумф је био
неопходан и Старчевцима...
Био је то тежак, исцрпљујући
и неизвестан меч, какав може да
режира само одбојка. Утакмица
за инфаркт. Млади радник је
водио са 2:0 у сетовима и био је
на прагу великог успеха, а онда
се догодио чудесан преокрет.
Одбојкаши Борца су из себе извукли и последње атоме снаге и
заиграли на све или ништа. Захваљујући великој жељи и срцу
као Панчево, добили су – све.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

су се окитили Сања Варсаковић, Никола Јовановић и Небојша Спасковски, а бронзе су зарадили Марина Главич, Стефан Лугић и Слободан Битевић. Пласман за Куп Србије изборили су и: Миња Варсаковић,
Ана Живојновић, Анастасија
Николић, Исидора Деч, Стефан

Станковић, Дарко Спасковски,
Милош Стефановић, Марко
Пуљаревић, Никола Ивановић
и Михајло Петковић.
Најбољи такмичари наше
земље Никола Јовановић и
Слободан Битевић су током
прошле недеље у Београду
имали припреме репрезента-

Недавно је одржана свечаност
на којој је најпрестижнија признања Ваздухопловног савеза
Србије успешним такмичарима уручио Жељко Овука, генерални секретар ВСС-а. Иначе,
додела статуе „Златни орао”
има велику традицију, јер је
први пут уручена давне 1957.
године ваздухопловном једриличару Божидару Комацу.

ције, па су на овом такмичењу
само пријављени и евидентирани у жребу. Већ наредног
викенда они ће наступити на
турниру Светске премијер лиге у Салцбургу, што ће им бити генерална проба за Европско првенство.
Због болести и других обавеза одређеног броја такмичара
КК Младост је у Инђији наступио с пола свог потенцијала.
Најуспешнији је био Милош Макитан, који је у најтежој категорији за сениоре
освојио златну медаљу. Сребром се окитио Филип Секулић, а бронзом Срђан Јокић.
Пласман за даље такмичење
изборили су и: Тибор Мичик,
Миња Несторовић, Јана Којчић, Ђорђе Стојиљковић и
Слободан Томић.

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН
недеља, 18.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Омољица: МЛАДОСТ–ВЛАДИМИРОВАЦ
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВУЛТУРУЛ
Војловица: МЛАДОСТ–СЛОГА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО – С. ТАМИШ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–СТРЕЛА
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Пожаревац: МЛАДИ РАДНИК – БОРАЦ

2:3

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА
Клек: КЛЕК–БОРАЦ

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Врбас: ВРБАС – ОДБОЈКА 013

3:2

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901
Вршац: ВРШАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ

0:5
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

2:2
5:1

ШАХОВСКИ КУТАК

ОДЛИЧЈА СА СВИХ СТРАНА
Поред најбољих ваздухопловних спортиста, проглашени су и најуспешнији такмичари по категоријама за прошлу годину. У ултралаком летењу признање је заслужио и
Марко Маравић, члан АК-а
Утва, који је добио и плакету
„Златни орао”.

Странe припремио

Александар
Живковић

2:0
3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
1:2
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (В) 4:1
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – ДИНАМО 1945 0:10
Б. Црква: БАК – МЛАДОСТ (О)
0:3
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
4:1
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
1:1

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ
У Београду је прошлог викенда одржан меморијални џудо-турнир „Владан Петровић”,
на којем је учствовало 438
такмичара из 38 клубова из
Хрватске, Мађарске, Србије,
Румуније и Русије. Одличне
резултате су остварили и наши суграђани.
Динамо се представио са 17
бораца, који су освојили 12
трофеја. Најсјајнија одличја
су заслужили: Милица Секуловић, Немања Јурица и Матеја Зубовић. Сребром су се
окитили Тијана Стојанов, Филип Француз и Андријана Кр-

70:68

Pachl
тенић, а бронзама: Марија и
Јелена Стојановски, Никола
Мирковић, Алекса Ђуровић,
Ђорђе Јакимовски и Милош
Стојановић.
Одлични су били и чланови
ЏК-а Панчево. Лазар Ваневски је освојио златну медаљу,
а бронзана одличја су зарадили: Филип Паланачки, Ана
Лупулов, Лазар Албијанић и
Милан Чука.
На Првенству Србије за студенте, одржаном у Нишу, боје
Динама је бранила Неда Остојић, која је освојила бронзано
одличје у категорији до 57 кг.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tx1)
Избор Р. Радојевић
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СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ГРАЂАНИ БИРАЈУ – ДУХОВИ ПРОШЛОСТИ ИЛИ СВЕТЛА БУДУЋНОСТ

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Победа спорта

Не тако давно били смо на ивици. Ивици понора и
пропасти... На путу без повратка, с реалном опасношћу
да генерације које долазе оставимо у потпуном мраку.
Али – неки су уживали, богатили се… Пљачкали од измученог народа, радника, пензионера... Уништили су
и оно што су наши очеви и деде градили. Фабрике,
пруге, путеве, села, читаве градове, пољопривреду…
Смејали су се кад смо на то указивали, упозоравали, размишљајући само о својим џеповима и како
украсти преостало. Трачак наде за Србију појавио се
2012. године – председнички избори. Сада „самолустрирани” Борис Тадић, лидер једног крака опозиције, тада председник Србије и ДС-а, изгубио је на
председничким изборима од Томислава Николића.
Народ је рекао: доста!
Формиравши Владу, чији смо стожер од 2012. године, уочили смо стварно стање. Било је горе него
што смо мислили. Засукали смо рукаве и почели да
решавамо проблеме. Банкрот је спречен у последњем
тренутку. Тестирали смо нашу двогодишњу политику на мартовским изборима 2014. године. Грађани су
рекли своје. Половина – подршка незапамћена у новијој српској политичкој историји.
Започели смо још жустрије реформе. Наш председник Александар Вучић ухватио се укоштац с нај-

већим проблемима у Србији. А сви су од проблема
бежали… Чак и неки који су с нама седели у Влади.
Борба против корупције, фискална консолидација,
Косово, тешке мере штедње... За Српску напредну
странку и Александра Вучића није било изазова нити проблема од којег се бежало. Да ли смо успели?
Стручњаци из различитих области из наше земље и
иностранства кажу да јесмо. Похвале за економске
реформе стижу са свих адреса.
Свакодневно долазе инострани инвеститори, отварају се нова радна места, обнављамо путеве, пруге,
градимо… Довели смо земљу у предворје Европе.

На звиждук сирене хала у Багремару и званично је у функцији.
На првом кошаркашком мечу част да, симболично, први „дода
лопту”, имао је премијер Војводине Бојан Пајтић. Он и ДС имају највеће заслуге за то што је хала у Багремару у рекордном року завршена. На отварању и првој утакмици за „Универзијаду”
(2009) била је препуна посетилаца, радосних Панчеваца, љубитеља спорта... Певало се, навијало... Хвала вам... Глас народа се
никад не преиспитује. Хвала вам...
Хвала вам што хала стоји празна, сабласна, плашећи и оно
мало птица у близини.

ВУ ЧИЋ: СР БИ ЈА 24. АПРИ ЛА БИ РА
ПРО ШЛОСТ ИЛИ БУ ДУЋ НОСТ
– Грађани ће се следеће недеље определити и између
прошлости пуне пљачкашких приватизација, поклањања народних пара непостојећим фирмама, отимања од
деце са сметњама у развоју и свих других махинација
Бојана Пајтића и његових сарадника из Демократске
странке, и између модерне, здраве и уређене Србије,
у којој грађани живе од свог поштеног рада и имају
европски животни стандард – поручио је председник
СНС-а Александар Вучић.

Зауставили смо срљање у пропаст државе коју су
водили челници ДС-а сада преобучени у левичаре,
социјалдемократе, патриоте, десничаре… Критичара увек има, а нажалост највише лицемерних. То су
управо они који су нам земљу оставили пред банкротством. И опет, свесни тога, дали смо им шансу
да одмеримо снаге. Али за нас нису битни они, важан је народ, односно подршка грађана. Сматрамо и
сигурни смо да је политика СНС-а и Александра Вучића препозната као једина одговорна политика која Србију враћа на пут лидера у региону. Многима то
не одговара и спремни су да све ураде и да се удруже
само да би се вратили у фотеље, или остали у њима:
као Пајтић, који гура Покрајину 15 година у пропаст.
Постоји реална опасност за Србију уколико се они
поново врате на власт. Ми не желимо нити смо икада лагали народ, говорили популистички, комбиновали „од данас до сутра”. Говорили смо истину која
понекад боли и која није популарна. Ипак, верујемо
да УЈЕДИЊЕНИ МОЖЕМО СВЕ. Власт је за СНС одговорност. Често наш председник каже: „Ово је прва
влада која је на страни народа после много времена
у Србији”. То је несумњиво тачно.
Зато ваша подршка 24. априла Србију оставља на
правом колосеку, Србију која побеђује!
Српска напредна странка

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Модић,
радник:

Ивана Росић,
дипл. економиста:

Александар
Луковић, пословођа:

– Дошли су ми
пријатељи из
Новог Сада да виде
најлепши парк –
Народну башту и
нове цветне поставке
нашег „Зеленила”.
Повешћу их на једну
еколошку турнеју по
Панчеву.

– Желим да се провозам
новим „Штадлеровим”
возовима, па путујем
у Вршац. Има добра
журка у суботу. Надам
се да ће се у Вршцу
решити проблем
с пијаћом водом
и бити кажњени
одговорни.

– Овог викенда
ћу се одмарати
и припремати за следећи,
за изборе. Бићу активан
и ангажован, јер желим
да премијер Александар
Вучић настави
спровођење реформи.
Најбољи премијер којег
Србија може имати!

Победа здравства
Панчево је доспело у жижу европске јавности када је реч о
здравственој услузи. Повод је „свеже” завршена зграда Завода
за јавно здравље. Покрајина, односно Бојан Пајтић и ДС, који
већ дуго „брину” о грађанима Војводине, више од 15 година, постарали су се да Панчевци добију комфорну и модерну зграду
где ће се лечити. Пајтић посебно, пошто има „искуства” с „Каменицом 2”.
Панчево је пуно страних стручњака из области архитектуре и
финансија који желе да испробају „рецепт” брзе, квалитетне и,
пре свега, јефтине изградње зграде Завода за јавно здравље.
Хвала вам… Немојте више да градите, пошто ће овим темпом изградње зграда бити готова 2154. године.

Победа привреде
Локална самоуправа се мучи да пронађе радно способно становништво због привредног „бума” и раста производње у панчевачкој пивари. Филијала Националне службе за запошљавање може да се затвори пошто нема више ниједног радника на бироу.
Вајфертова пивара, симбол, бренд Панчева, пример је најуспешније приватизације у региону. Власт ДС-а је задала домаћи задатак свим земљама у транзицији на тему спровођења приватизације. Не, није производња пресељена у други град. Не, нису
радници остали без посла. Не, није Панчево остало без свог пива. То су само „зли језици”.
Ми, Панчевци, уживамо у благодетима ове приватизације.
Недостају нам само смештајни капацитети пошто је хотел „Тамиш
Хилтон” привремено пун радника пиваре који због потреба посла
у овој фабрици и даље пристижу.
СНС

µ?

Штампање и објављивање ове стране финансирао је Градски одбор Српске напредне странке у оквиру предизборног маркетинга 2016.

