Под водом се укључе
сва чула

„Лавице” – српска
елита!

» страна 13

» страна 35

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. МАРТА 2016.
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БУЂЕЊЕ

Страначке
активности
Потврђене још три
листе
» страна 5

ФОТО ДАНИЈЕЛА ИСАКОВ

Хроника
Држава објавила рат
комбистима
» страна 9

Култура
Хана и њена сенка
» страна 12

Јужни Банат
КУЛТУРНИ СКАНДАЛ МЕЂУНАРОДНИХ РАЗМЕРА

Потенцијали су ту,
потребни рад и упорност
» страна 14

ШТА СУ РАСКОВАЛИ НИКОЛИЋЕВИ „КОВАЧИ”?

Представа „Ковачи” нашег суграђанина Милоша Николића, у извођењу
аматерског позоришта „Јан Халупка”

Спорт
Кад се хала претвори у
татами
» страна 16

Његова портпаролка је потом додала да би сви који су огорчени због
Котлебине одлуке тражили да се
представа укине да су у њој коришћени изрази „јеврејски” и „цигански”.
С друге стране пак председник Словачке Андреј Киска осудио је чин Марјана Котлебе, уз опаску да је недопустиво да неко с позиције моћи прекине
и забрани позоришну представу и још
да поднесе кривичну пријаву против
глумаца због садржаја представе.
Након свега тога у понедељак, 21.
марта, у словачком листу „Правда”
објављено је писмо Милоша Николића Марјану Котлеби.
„Драги пријатељу! Нико није толико
учинио за мене и промоцију моје комедије ’Ковачи’ као ти. Зато и не разумем
зашто се љути на тебе чак и председник
Словачке, господин Андреј Киска! Само си забранио да се једна представа,
која ти се није допала, игра до краја! Па
то је сасвим нормално. Ако те нико не

оптужује што не поједеш до краја нешто што ти се не допада, зашто би те
неко оптуживао што нећеш да гледаш
до краја и неку представу која ти се не
допада? А да си одгледао представу до
краја, био би грдно разочаран! У тој
представи, на твоју жалост, не псују се
ни Срби, ни Словаци, ни Немци, чак ни
стари и нови Словени! Ни Турци! Та
представа говори само једно, опет на
твоју жалост: да смо сви ми исти! Ма
колико се трудили да не будемо”, навео
је Николић у писму Котлеби.
Занимљиво је да је позориште „Јан
Халупка”, пре неуспеле премијере у
Брезну, двадесетак пута изводило ту
представу у другим градовима у Словачкој, али и у Мађарској, Румунији
и Чешкој. Треба ли поменути и чињеницу да су „Ковачи”, у продукцији
Народног позоришта из Београда, зимус одиграни 200. пут и да заправо
говоре о бесмислености рата?
Д. Младеновић
ПРОФ: 15/2016

Шта о забрани представе
мисле председник
Словачке Андреј Киска
и писац Милош Николић

из Брезна, неовлашћено је прекинута и
забрањена средином марта у словачком граду Брезну по налогу лидера словачке неонацистичке странке „Наша
Словачка” и председника Региона Банске Бистрице Марјана Котлебе. Уз то,
Котлеба је поднео кривичну пријаву
против Николића и наведеног театра, јер
по његовом виђењу „Ковачи” расистички вређају српски и словачки народ!
Како преносе новинске агенције,
председнику Региона Банске Бистрице засметали су вулгарни изрази, посебно помињање „српских г*****” и
„словачке балеге”, што је за њега било пресудно у одлуци да прекине и
забрани представу.

ПРОФ: 10/2016

Лидер словачких
десничарских екстремиста
Марјан Котлеба поднео
кривичну пријаву против
аутора комада и глумаца

Ускршња
честитка
Свим нашим суграђанима
који Ускрс славе по
грегоријанском календару
честитамо овај велики
хришћански празник.
Ваш „Панчевац”

ЛЕТЊЕ РАЧУНАЊЕ
ВРЕМЕНА ОД 27. МАРТА
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Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Дангуба или не
Пре четири године пред локалне изборе изгледало је као да су напредњаци у проблему: повереништво, несугласице и трвења... Али
нису лоше прошли, напротив, бејаху другопласирани. А данас... па,
данас већ у најави „убијају”, кажу да немају такмаце.
По свему судећи, локални социјалисти, стари школарци, рођени
на руинама комунизма, решили су да преузму тај пелцер. Ма, није
пошалица, ствар је озбиљна. Додуше, нису социјалисти више у повереништву, има томе скоро годину дана, али да се међусобно не
разумеју – па о томе певају већ и птићи по гранама ранопролећним.
’Тице ко ’тице, оне само препевавају оно што причају добро упућени, тзв. инсајдери. А могла би у град и Бранкица С. да нам сврати, има материјала за фељтон.
Од чега да кренемо? Ајде на пример, на пример – од главе. Бајатовићу Дангубића, Николу Дангубића (нема никакве везе с Бондом,
Џејмсом Бондом), представио ономад његов друг, саборац и надређени Влада Милићевић као ситуираног човека, без амбиција да се
политиком бави ради какве, таман посла, личне користи. Дангубић
постаде овдашњи председник пошто је шеф поверовао вршачкој вези, а Николу проверавао, изгледа, није. Јер од ситуираности се брзо
стигло до ситуације: три и по месеца у панчевачкој централи СПСa није било струје. Због беспарице. Да помогне није могао нико, па
ни Никола.
Ма, није то ништа, моћ електрицитета те струје не може се поредити с гневом, равним ударном таласу атомске бомбе, што се скупио
у бројним члановима странке током годину дана власти председника Дангубића и свих његових људи, којих, биће, нема много...
Експлозија се још увек није десила, али шиштање бомбе је баш сада пред изборе ту, чује се са свих страна: из неколико сеоских, као и
градских/месних одбора странке. Локације различите, а злокобан
звиждук исти – Дангубић ради све што хоће, креира „маштовите”
изборне листе док наглас прича да то и може, јер је партија његова
пошто је он сам финансира. У она три и по месеца видеше другови
чланови како.
Елем, машта може свашта: шта је заједнички именитељ свих трију листа СПС-а за изборе 2016? На првом месту је Дангубић. Председник је у неким јавним наступима недавно најављивао да ће при
врху листа бити само високообразовани људи, а тамо кожарски техничар, кв. електричар... Зато они са седмим и вишим степеном побегоше у друге партије.
Месни одбори су у складу са Статутом СПС-а радили на терену,
већали и потом Извршном одбору послали листе с предлозима имена, које су имале да стигну и до локалног врха, али... Дангубић је
већ припремио своје „непотизам енд клијентелизам” спискове и,
прескачући процедуру, ободрио омладинце и нејач да прикупљају
потписе за његова имена: ја, па он, тј. ја, па ми, тј. ја. Пошто су се
вредни чланови одбора побунили због занемаривања њихове воље и
припретили да ће испред гласачких места на дан избора спречавати страначке колеге да убаце листиће у кутије, председник кренуо у
„дипломатију”: једнима припретио, другима обећао. Не смемо да
тврдимо јер нисмо својим ушима чули, а богами и зато што звучи
као „пајтоновски” скеч: ако се већи број Рома него што је уобичајено појави на гласању 24. априла, то ће значити да је у Мали Лондон
стигла струја. Наводно им обећао кум Никола.
Резултат читаве политиканијаде: први пут од свог постанка локални СПС је предао листу са само 55 имена с кандидатима за одборнике. Па, што се због свега реченог на партијским састанцима не
побуни једини актуелни народни посланик из редова социјалиста из
Панчева? Неће. Не жели да има посла с Дангубићем, па на састанке не иде годину дана. Друго питање је да ли би то било губљење
времена.
Дангуба или не, питање је сад.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Бљутаво шкембе
код Пере
„комуњаре”
И кренуо је нови изборни циркус,
пардон – циклус...
Иако се не предвиђа превише узбудљива трка (премда неки аналитичари, кладионичари и други „врачи погађачи” думају да ће бити малко неизвеснија него она од пре две године),
увек је, бар на овим пространствима,
урнебесно када се догађају тако „преломни историјски тренуци”.
Чим је дат знак за старт, малтене у
пуцањ, напредњаци су приложили
на хиљаде потписа подршке њиховим листама; најпре на републичком
нивоу, па на градском (рачунајући и
онај меснозаједнички) и, коначно,
на покрајинском. Потом су то урадили демократе и лигаши (или обратно, јер је страаашно важно ко је то
пре учинио), па социјалисти (умало
се не потукоше за редни број с малочас споменутим „чанкистима” пред
зградом „аутономне бановине”), радикали, „дверци”, деесесовци (или
оно рестлова што од њих остаде по
Коштунчевој мировини)...
Е, сад, интересантно је (и надасве
забавно) видети ко се све налази и на
тим знаменитим листама оних који
ће нас тако достојно и достојанствено заступати у наредне четири године (а можебити и нешто краће).

Наравно, поред професионалних
политичара (мада је дискутабилно
шта то тачно значи у овдашњим димензијама), ту је, очекивано, силесија разних економиста, правника, а у
новије време и „мучених” менаџера
разних сорти и асортимана. На листама се нађе и понеки мучени (ал’
без наводника) просветар, лекар, полицајац... (Упс, овим последњима је
строго забрањено да се мешају у политику.)
Међутим, није забрањено (бар званично) да се кандидују, рецимо, новинари.
Ал’ некако му то дође јадно – отприлике, као да се фудбалски коментатор
јавно декларише као навијач „Звезде”
или „Партизана”!
Има још занимања чији носиоци
не би требало да застрањују у странчарење.
На пример, власници кафана или
других угоститељских објеката. Па,
зар не би било мало без везе да идете
на шкембиће код Пере „комуњаре”,
на телећу главу код Микше „демократе”, на кордон-блу код Џамбе „напредњака” или на свирку код Дулета
„лигаша”?
Но не спадају само новинари, кафеџије (и полицајци) у тај чудноват сој.
Можда је још бизарније да у политику
носеве турају глумци, сликари, музичари (нарочито филхармоничари)
и други уметници.
А још је грђе са спортистима...
Замислите само кад би Ноле „национале” био, рецимо, на листи некакве „Треће Србије”.
Е, каква би то бљутава ноћна мора
била...
Ј. Ф.

Шта нам све
наплаћује ЕПС?
Пре три године није било оног ко
није одахнуо када је тадашња министарка енергетике Зорана Михајловић најавила да ће рачуни за струју
убудуће бити јасни, прегледни и сваком разумљиви.
Изгледало је да је то крај главобоља које смо добијали када бисмо видели гомилу нејасних и тешко разу-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поглед у дубину шареног панчевачког центра...
Улица војводе Радомира Путника, у понедељак, око поднева
Снимила Данијела Исаков

мљивих процената и бројки при сваком погледу на рачуне за потрошену
електричну енергију.
– У овом тренутку они не изгледају прегледно, јер потрошачи не знају
колико су киловати потрошили, нити
колико их истински кошта киловатчас електричне енергије – изјавила је
тада Михајловићева.
Три године касније тешко да се
нешто променило набоље, јер многим грађанима и власницима приватних фирми и даље није јасно шта
нам све и зашто наплаћује Електропривреда Србије.
Ових дана су се чуле нове оптужбе
поводом рачуна за електричну енергију. Како извештава Б92, Национална организација потрошача Србије (НОПС) оптужила је ЕПС да незаконито наплаћује две ставке на рачунима за електричну енергију.
Прва је „трошак јавног снабдевача”
у износу од 125 динара, а друга „накнада за повлашћене произвођаче
ОИЕ”, која износи од 16 до 66 динара.
Председник НОПС-а Горан Паповић је објаснио да је прва ставка у
ствари трошак за штампање рачуна
и њихово слање на кућне адресе. Додао је да је то незаконито, јер потрошачи морају да добију рачуне за купљену робу или услуге и не смеју да
плаћају за њих.
С друге стране, из ЕПС-а су одговорили да су ове критике неосноване
и да није тачно да се новац који се
добија наплатом тих ставки користи
за покриће трошкова за штампање
рачуна.
„Методологијом је између осталог
дефинисано да максимално одобрени
ниво прихода мора покрити одобрене
трошкове. Такође, прецизирано је који су тарифни елементи и из којих се
тарифних елемената остварује који
део прихода. ’Трошак јавног снабдевача’ је накнада за тарифни елемент
’место испоруке’”, пише такође у
овом мало коме јасном и разумљивом одговору ЕПС-а.
Иначе, то државно предузеће сваког месеца заради од потрошача на
име ставке „трошак јавног снабдевача” 437,5 милиона динара, или 3,5
милиона евра.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Изгубио је конце и постао марионета.
Двострука личност је пола човека.
Како објаснити младима да је рад створио човека,
а не „Фејсбук”?
Сви би хтели да пробају забрањено воће, па макар било
и прскано!
Баш ме занима шта је она видела на њему кад је он све
оно што ја нисам.
Он јесте двојна личност, али један другом нису конкуренција.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ ОД ДВА ЗЛА УВЕК ИЗАБЕРЕМО ВЕЋЕ. МНОГО СМО АЛАВИ!
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ПРЕД ПОЧЕТАК ТЦР ШАМПИОНАТА

ДУЦА СТАРТУЈЕ У БАХРЕИНУ
Жестока конкуренција
Потпуно другачији
аутомобил
Све трке на РТС-у
Наш суграђанин, најбољи српски аутомобилиста свих времена Душан Борковић своју
дебитантску сезону у ТЦР
шампионату започеће 3. априла трком у Бахреину.
Популарни Дуца ће се надметати у потпуно новом аутомобилу „сеат леон”. И у овом
такмичењу наш ас ће возити
за „Б3 рејсинг тим” из Мађарске, с којим је прошле сезоне
освојио европску титулу. Трке
у ТЦР-у возе се на једанаест
стаза, од којих ће три бити
истог викенда када и такмичење у „Формули 1”. Нови инжењер Борковићевог тима је
Шпанац Конрад Авила, а Давид
Бари је постао тим-менаџер,
јер ће за мађарски клуб ове сезоне возити и Словак Мато
Хомола, као и талентовани
Атила Таши.
– Аутомобил је потпуно другачији од прошлогодишњег,
почев од секвенцијалног шестостепеног мењача, који је
позициониран на волану. Кочнице су нешто веће, унапређена су клешта, амортизери, аеродинамика, резервоар, све је
другачије. Такорећи, други аутомобил. Мислим да је и обртни момент нешто промењен.

Тест-вожња у Валенсији
Ни мотор није исти. Све је
унапређено, али гуме су највећи проблем, јер се примењује
ново такмичарско правило,
које забрањује загревање пнеуматика уочи трке – рекао је
Душан Борковић.
Шампионат у ТЦР-у одржава се на једанаест стаза широм
света. Дуца се неће оптерећивати да се са свим стазама
упозна одједном, већ ће се
припремати за сваку трку посебно. Прва тестирања новог аутомобила наш ас је обавио у Валенсији на стази „Рикардо Тормо”.

– Као и увек, даћу целог себе. Ако бих био међу првих десет возача, био бих задовољан,
јер су можда прва три места
нереалан резултат за нашу земљу и возача на светском нивоу из Србије. Ипак, видећемо
– додао је Дуца.
Борковић ће у ТЦР шампионату на аутомобилу имати
број 62. С тим бројем је започео каријеру и освојио прву
титулу у картингу, а и његов
покојни отац Јован је возио
камион с тим бројем. Нови лого Дуцине екипе је „Војвода”
(„Duke”).

– У иностранству тешко изговарају моје име, па ме најчешће ословљавају са Дјук, што
у преводу са енглеског значи
„војвода” – додаје Душан.
Све трке у ТЦР-у преносиће и
РТС, а наш суграђанин ће жестоку конкуренцију имати у асовима као што су: Пепе Ориола
(Шпанија), Џејмс Неш (САД),
Сергеј Афанасијев (Русија), Стефано Комини (Швајцарска),
Жан Карл Верње (Француска),
Аку Пелинен (Финска), Ђани
Морбидели (Италија)...
Срећно, мајсторе!
А. Живковић

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНИХ
АНСАМБАЛА

Лепота заједничког
музицирања
У Музичкој школи „Јован
Бандур” у недељу, 20. марта, приређено је Шесто такмичење камерних ансамбала „Мита Топаловић”, на
којем је учествовало осам
ансамбала ученика основних музичких школа (прва
и друга) и њих једанаест из
средњих музичких школа
(трећа и четврта категорија). Како је објаснила мр
Вера Царина, организаторка овог догађаја, број ансамбала на оваквој врсти
смотре говори о стању неговања камерне музике у
нашем школству.
– Поносни смо на то што
сваке године успевамо да
ободримо професоре како
би што више неговали заједничко свирање код деце,
јер ова врста музицирања
представља један од најважнијих сегмената у музичком образовању. Извођачи
размењују идеје и негују
осећај слушања и комуни-

кације у остваривању заједничког звука. У свакој новој
интерпретацији развијају
се нова осећања и искуства,
што представља велико задо вољ ство за уче сни ке.
Тај осећај разумеће само
они који постигну вештину заједничког музицирања – изјавила је мр Вера
Царина.
Жири је ове године прогласио лауреате за млађе и
старије учеснике. Ансамбл
флаута „Флаутисимо” из
Ваљева освојио је прво место и са 100 поена постао
лауреат за основну школу,
док је дуо „Орфеј” из Зрењанина проглашен лауреатом у категорији средњих
школа.
Међу учесницима је било
и више ученика МШ „Јован
Бандур”. Од 11 панчевачких камерних састава, девет њих је освојило прву, а
остала два су добила другу
награду.
Д. М.

ПОКЛАЊАМО ДИСКОВЕ

Широм затворених
очију

ЗА ОСУДУ И ЗГРАЖАВАЊЕ

Непознати вандали трују мачке
Последњих дана расте број
пријава да се неки наши суграђани, засад непознати, „забављају” тако што трују мачке.
Да све буде страшније, они који то раде, не размишљају о
томе да тако могу угрозити и
децу или друге људе.
Зора Коларски, заступник
Друштва за заштиту животиња
и природе „Еколибријум” из
Панчева, изјавила је да је током викенда због тог проблема контактирала с једном нашом суграђанком.
– Она је пронашла мртву
мачку о којој се старала у близини места где живи. Желела
је да сазна да ли је мачка отрована и чиме, па ју је зато однела у Ветеринарски институт у
нашем граду. Међутим, тамо
јој је речено да уколико жели
да буде урађена обдукција и
анализа, мора да плати 2.000
динара, али да не очекује да ће
јој бити саопштено од којег
отрова је мачка угинула!? Наша суграђанка ми је рекла да
се поводом овога обратила и
„Систему 48”, али да није добила никакав одговор – изјавила је Зора Коларски.

Она је нагласила да је запањујуће то да се у Панчеву не зна ко
је задужен за уклањање отрованих мачака и отрова с јавних површина, да ли и ко треба да носи
отров на анализу, ко утврђује
узрок смрти отрованих мачака
(од које врсте отрова је мачка
умрла) и ко плаћа трошкове анализе и обдукције уколико је у питању напуштена мачка.
Зора Коларски је додала да
јој је познат и случај да су

отроване три мачке које су
живеле у близини Спортског
центра. Иако су биле стерилисане и имале старатеље, угинуле су у мукама од неког непознатог отрова.
– Одговора на питање ко је у
нашем граду задужен за овај
проблем можда нема због тога
што још увек није утврђено
чија је то надлежност. Страх
ме је да се одговор на то питање не потражи након што дође

до неког нежељеног случаја и
страда неки човек. Онда ће се
за то опет оптужити напуштене животиње, јер да оне нису
биле ту, не би било потребе за
бацањем отрова – додала је
Зора Коларски.
Она је рекла да је застрашујуће то што се отров за животиње баца и у заједничка
дворишта и објекте за становање, као и на места која су
предвиђена за слободно пуштање паса.
Према њеним речима, пример за то је случај који се десио
у једном заједничком дворишту у Улици Бранка Радичевића. Једна наша суграђанка која
живи на тој адреси је неколико
пута примећена како баца
отров. О томе је обавештавана
полиција и њени припадници
су увек након пријаве излазили
на лице места и сачињавали
записник.
– Међутим, на том месту је
остао отров, јер ни комунална
инспекција, ни полиција, ни
ветеринарска инспекција, коју
су грађани такође обавестили,
нису за то надлежне – додала
је Зора Коларски.
M. Г.

Као увод у концертну промоцију новог албума Кикија Лесендрића –„Широм затво ре них очи ју”, ко ја ће
бити одржана 9. априла у
Културном центру Панчева, „Панчевац” и агенција
„Бард” по кла ња ју че ти ри
диска с потписом фронтмена састава „Пилоти”. Реч
је о издању са 11 нумера,
од којих су неке већ познате јавности.
По ред Ле сен дри ћа, у
Пан че ву ће сви ра ти осам
чла но ва „Пи ло та”, а на ре пер то а ру ће, по ред но вих
пе са ма, би ти и нај ве ћи хи то ви тог са ста ва. Но во из не на ђе ње чи та о ци мо гу

оче ки ва ти већ у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”.

***
Четири читаоца који до среде, 30. марта, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Свет је леп када сањамо и када...?”, добиће диск
„Широм затворених очију”
Кикија Лесендрића.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
КОНЦЕРТ (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.
Д. М.

КОНЦЕРТ У УСПЕНСКОМ ХРАМУ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Имамо најјачи кадар
Социјалистичка партија Србије ће се на предстојећим локалним изборима наћи под
редним бројем пет на гласачком листићу, а кандидат за
градоначелника и носилац листе је Никола Дангубић, председник Градског одбора те
странке.
Чланови СПС-а су на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 22. марта,
ка за ли да њи хо ва пар ти ја
има најјачу кадровску базу,
јер се на њиховој листи налазе успешни људи који знају како да поправе стање у
готово свим областима у Панчеву.

Нагласили су да ће њихова
кампања бити кратка и да не-

ће бити скупа, а биће оријентисани на човека и пронала-

жење решења за проблеме у
граду и селима.
– У фокусу наше пажње свакако ће бити проблеми младих
људи, као што су запошљавање
и недостатак предузетништва
– изјавио је Дангубић.
Додао је како је њихова мисија да Панчево буде јако и
сигурно, као и да у борби за
социјалну једнакост и правичност привуку нове генерације.
На листи СПС-а налази се
55 кандидата за одборнике,
међу којима су и припадници
коалиционих партнера Јединствене Србије и Демократске
партије Македонаца.
С. П.

ПСЦПД
178 година касније
Поводом 178 година постојања Панчевачко српско црквено певачко друштво приредиће свечану скупштину и
концерт у уторак, 29. марта,
у 19 сати, у Светоуспенском

храму у Панчеву. У програму ће учествовати ПСЦПД,
који води мр Вера Царина, и
Дечји хор тог друштва, под
управом Борјане Стражмештеров.
Д. М.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Најава трибине
Партија уједињених пензионера Србије ће одржати трибину у свечаној сали Градске
управе у уторак, 29. марта,
од 13 сати. Том догађају ће
присуствовати највиши ру-

ководиоци странке, који ће
презентовати циљеве и начине борбе за права пензионера, младих, незапослених
и социјално угрожених.
С. П.
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ДВЕРИ И ДСС

ПАЈТИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Предата листа
и одржана трибина
Коалициони партнери Српски покрет Двери и Демократска странка Србије су у
понедељак, 21. марта, предали Изборној комисији листу кандидата за одборнике
у Скупштини града, чији је
носилац др Душан Малић.
– На нашој листи се налазе
поштени, стручни, некомпромитовани и цењени људи из
наше средине. Уласком ове
патриотске групације у локални парламент град ће бити
освежен – изјавио је Малић.
Чланови Српског покрета
Двери одржали су трибину под
називом „Образовање и нове

Током протекле недеље Панчево је посетио Бојан
Пајтић, председник Демократске странке, а чланови
владајуће партије су истог дана у обраћању медијима критиковали рад Владе Аутономне Покрајине

технологије” у петак, 18. марта,
у малој сали Градске управе.
Говорници су били професори
Љубомир Протић, Иван Дојчиновић, Јелена Марковић и
Дарко Јаћимовски.
– Проблем је систем образовања. Сматрам да је он непотребно прегломазан, а
може да буде много ефикаснији – рекао је Дојчиновић.
Говорници су нагласили
да се спроводи лоша реформа образовања, да је наставни план и програм незадовољавајућ и да су просветари у тешком материјалном
положају.
С. П.

ПОКРЕТ СТАРЧЕВО – ЛЕВИЦА СРБИЈЕ

Нудимо алтернативу
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 23. марта, јавности су се обратили
чланови Покрета Старчево и
Левице Србије и истакли да
је циљ њихове иницијативе
да грађанима понуде алтернативу партијском послушништву и да им омогуће да
се њихов глас чује тамо где
се доносе одлуке.
– Грађанима је доста високе политике, они желе да
им се реше конкретни проблеми у насељу у ком станују, то јест да се среде лоши
асфалти, тротоари, канализација, водовод, јавни превоз, бициклистичка стаза,
дечје игралиште или паркинг – изјавио је Петар Андрејић, председник Покре-

ЗАКУПЉЕН

та Старчево и носилац Нестраначке грађанске листе.
Чедомир Небригић, кандидат за члана Градског већа задуженог за комуналне
делатности, казао је да постоји јасан и лако применљив програм за опремање
гринфилд зона.
– Обавештавамо јавност
да и северна зона може да се
приведе намени без изградње кишног потамишког колектора који власт константно потенцира. То је њихово
оправдање за недовољно ангажовање за отварање нових
радних места. Лакше је запослити чланство у јавним
предузећима него градити
гринфилд зоне – нагласио је
Небригић.
С. П.

Војводине. Обе партије су се протеклих дана бавиле
и другим активностима, напредњаци су истакли значај рециклаже, а демократе су говориле о раду комуналних предузећа.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Заштита жена и
комунални проблеми

О Покрајинској влади
и рециклажи

Бојан Пајтић, председник
Владе Аутономне Покрајине Војводине и лидер Демократске странке, посетио је
Панчево у среду, 23. марта.
Он је у обраћању медијима
казао да је обишао Сигурну
кућу и нагласио како је готово 60 одсто жена у Србији
у неком тренутку претрпело
физичко насиље.
– Ми смо преко Покрајине
изградили читав систем сигурних кућа у целој Војводини, на начин како оне постоје у скандинавским земљама. Када будемо преузели
одговорност за целу државу,
тако ће бити на територији
целе Србије, јер наше жене
заслужују заштиту, економску извесност и да буду равноправни грађани друштва.
Велика већина непокретности данас је у власништву
му шка ра ца – из ја вио је
Пајтић.
Др Душан Стојић, кандидат ДС-а за градоначелника,
овом приликом је казао да
ће након избора водити
Панчево часно и поштено
заједно са својим стручним
тимом.

На конференцији за новинаре одржаној у среду, 23.
марта, Јован Лазаров, покрајински посланик СНС-а,
говорећи о председнику ДС-а
Бојану Пајтићу и његовој
посети Панчеву, изјавио је:
– Занима ме да ли је он
дошао да грађанима положи
рачун за шеснаестогодишњу
владавину и да ли је питао
Панчевце јесу ли задовољни
што хала „Багремар” није завршена после толико година. Такође, интересује ме да
ли их је питао јесу ли задовољни лечењем у панчевачкој болници, а поготово на
Пријемном одељењу.
Лазаров је додао како је
битно да ли је Пајтић објаснио грађанима када ће вратити три милиона евра, колико је остала дужна Покрајинска влада 2011. године, као и
да није коректно што обећава
запошљавање свим високообразованим људима, јер је,
како каже, за време владавине ДС-а 100.000 људи у Војводини остало без посла.
Чланови СНС-а су казали
да су предали листу за покрајинске посланике и да ће

Чланови Демократске странке су на конференцији за новинаре одржаној у уторак,
22. марта, истакли да је веома битно да се комунални
послови у граду обављају на
најбољи могући начин.
Љи ља на
Стан ко вић,
кан ди дат ДС-а за већ ни ка
за ко му нал на пи та ња, из ја ви ла је:
– Сматрам да на основу
свог дугогодишњег искуства
могу да водим ову област.
Мешање политике представља проблем у комуналним
системима и требало би је
изопштити из јавних предузећа.
Она је додала да у тим
предузећима недостаје стручан кадар, као и да су људи
запошљавани по политичкој
основи.
– Није добро ни то што не
постоји сарадња међу комуналним предузећима, јер има
много заједничких питања
која треба решавати. Када би
на њиховом челу били стручни људи, грађани би много
угодније живели – подвукла
је Станковићева.
С. П.
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се вероватно и на тим изборима наћи под редним бројем један.
Савет за заштиту животне
средине и екологије СНС-а
је у обраћању медијима у
понедељак, 21. марта, истакао вишеструки значај рециклаже и говорио о могућој сарадњи „Хигијене” и
кућних савета.
Тијана Чупић, чланица
савета, изјавила је:
– У згради у којој станујем
постоји свест о томе да сви
живимо под истим кровом.
Формирали смо месечни буџет за одржавање зграде, а
допуњавамо га средствима
која добијемо од рециклирања. Сакупљамо ПЕТ амбалажу, лименке и папир, и
продајемо „Хигијени” за око
хиљаду динара месечно.
Имамо у виду да нисмо тај
новац „бацили”, као и да
смо на тај начин дали макар
мали допринос очувању животне средине.
Бошко Опачић, председник Савета, казао је да је поента рециклаже уштеда
енергије и ресурса.
С. П.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ДОСЛЕДНО И ТАЧКА!
Разговарамо с Мариником
Тепић, покрајинском секретарком за спорт и омладину и
кандидаткињом Лиге социјалдемократа Војводине за
градоначелницу Панчева.
• Због чега сте одлучили да
уђете у трку за градоначелницу?
– Да бих променила Панчево. Да бих заједно с мојим лигашицама и лигашима, доследно као и до сада, чинила наше
Панчево васпитаним, образованим, праведним, уредним,
безбедним, културним местом
за живот. И да бих га ослободила од батинаша, криминалаца, рекеташа, квазиинтелектуалаца, фалсификатора биографија, идеја и свега чега се
дотакну, као и од потрошених
претходника који су им и утабали пут.
Одлучила сам се и због тога
што након осам година рада у
државној и покрајинској
управи сматрам себе спремном за један од најтежих послова – бити сервис грађанима 25 сати дневно. Док сам у
претходном мандату 2008–
2012. године била заменица
директора владине Канцеларије за децентрализацију Србије, као и у овом мандату покрајинска секретарка, обишла

сам многе градове широм земље и увек када бих видела
неки добар пример, помислила бих: морам то урадити и у
мом Панчеву. И где год да
сам, било где да радим, у Београду или Новом Саду, увек
ме за мој град највише боли,
увек га штитим кад га други
нападају, истичем га када га
други игноришу, љути ме када
му се подсмевају у држави
или Покрајини. То је као када
се такмичите за свој разред
или своју школу. Ту су ваши
најближи, за њих добијате
надљудску снагу и рушите све
зидове. Тако је и с мојим поимањем рада градоначелника.
• Који су ваши програмски
циљеви, имате ли нове идеје
за Панчево?
– Наравно да имамо циљ,
као и нова решења за старе
проблеме. Међу новинама је
оснивање ученичког дома за
велики број ђака из села и других општина, који у пет ујутро
полазе од куће да би стигли на
наставу или стижу непримерено касно ноћу после ње. Град
од 120.000 становника и са девет средњих школа мора имати најмање један ученички
дом. Новина би била и успостављање ресора за енергетику
и обновљиве изворе енергије.

facebook/marinika.tepic

ПАН ЧЕВ ЦИ ПАН ЧЕВ ЦИ МА
Привреду, као мотор бољег стандарда, видимо кроз програм који би умрежио сваковрсне
пољопривредне произвођаче и мале привреднике с наше територије са градским установама и предузећима којима су њихови производи потребни – школама, вртићима, установама здравственог, социјалног и културног карактера. Тако би произвођачи могли од града да добију средства за своје производе, а град би те производе после определио за своје потребе школама, вртићима и предузећима.
Тиме би сви били задовољни: град – јер би његови корисници тако плаћали ниже цене, произвођачи – јер имају сигуран пласман, као и корисници – јер не морају скупље да
плаћају због појединачних потреба. Плус – грађани, чији би се новац уштедео за неке друге развојне програме, као што је отварање омладинских бизнис инкубатора, који су такође наша програмска новина за запошљавање младих.

За нас лигаше он заслужује нарочиту пажњу како бисмо се
системски, а не само сезонски,
упрегли да решимо горући
проблем грејања на територији нашег града.
Желимо и да вратимо кухиње у основне школе, јер су нам
пуна уста деце и њиховог здравља, а онда око школа, па чак
и у њима, све врви од брзе хране. Само наизглед по државу и
град делује скупље да врати
школске кухиње и куварице,
ако је новац уопште конкурент
здрављу. А колико после државу и грађане кошта лечење

сваког детета и потом одраслог од кардиоваскуларних
болести и обољења крвних судова, од којих умире сваки
други становник Србије?! Кошта педесет пута више.
• Уз здравље у Панчеву увек
иде загађење. Како то видите?
– У тако осетљивом Панчеву због специфичних ваздушних околности најпре морамо мењати свест о овом проблему. Панчево је и сада, као
и у старој Југославији, град с
највећим бројем аутомобила
по глави становника, који
драматично загађују ваздух, и

зато бисмо почели са увођењем градских јавних бицикала, проширењем пешачке зоне и измештањем саобраћаја
из главне Путникове улице,
где бисмо успоставили еко-арт зону. Морамо вратити
живот у центар града, који је
убијен, уместо да буде креативна, базарска кошница за
све наше уметнике, ученике,
урбане симболе. Не може
„Авив парк” то да замени, он
је потрошачка зона, без душе.
• Шта је по вама најтежи
проблем који чека следећу
власт?
– Свака власт након што се
заветује на одговорност грађанима у Скупштини, таква,
одговорна, мора и бити. Обавезну одговорност морамо
увести у рад градских челника. Јер да је принципа, овај
град би био много уљуднији, а
да је одговорности, затвор би
био много пунији. Накарадан
систем вредности и партијско
запошљавање само су последица сломљене кичме овог
друштва. Када је неко одговарао за погрешне одлуке које
су много коштале јавни буџет
и новац Панчеваца?! Када је
овде неко уопште о томе питан?! Не, то су све само подаци којима једна власт уцењује
другу. Ја знам да већину грађана то дубоко вређа и да неће више пристати да о томе
одлучују ти други, ти исти.
И на крају, али не у последњем реду, говорећи о положају мојих суграђанки, о свим
запосленим и незапосленим
женама, о свим социјално и
физички угроженим женама,
о свим стереотипима који су
стеге целог друштва, о свим
мајкама пре свега, рећи ћу
кратко: жене могу све! Пола
земље, пола неба, пола моћи.
Време је да зато узмемо
ствар у своје руке и победимо.
Доследно. И тачка!
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ПРИПРЕМЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ПОТВРЂЕНЕ ЈОШ ТРИ ЛИСТЕ

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Коалиције око СПС-а,
Двери и ДСС-а и СДС
сигурни учесници
Ветерани склоњени у
страну или одустали
од кандидовања
Градска изборна комисија је
до среде, 23. марта, потврдила
још три изборне листе које ће
конкурисати за будући састав
Скупштине Панчева. То су
„Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, Демократска
партија Македонаца”, затим
„Двери – Демократска странка Србије – Мењај набоље” и
„СДС – Срђан Миковић”.
Коалиција окупљена око
СПС-а пријавила је 55 кандидата за одборнике. Први на листи
је Никола Дангубић, председник локалног одбора социјалиста, а поред њега међу првих десет имена познатих у јавности
су још Љубомир Станишић, тренер Џудо клуба „Динамо”, Зоран Ашанин, бивши директор
„Грејања”, Мелита Поповић,
предузетница, и Нестор Јосивљевић, председник панчевачког Савета омладине СПС-а.
На листи социјалиста су,
такође, Зора Коларски – на
12. месту, Жикица Милосављевић, прослављени рукометаш, који је на 25. месту, бивши градоначелник Светозар
Гавриловић, али као 28. име
на списку, и још један стари
социјалиста – Миливоје Дурковић, коме је додељено тек
46. место.

ЗАКУПЉЕН

Чланови Лиге социјалдемократа Војводине су на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 23. марта, казали да је приватно
обезбеђење СПС-а физички спречило ЛСВ да уђе у
зграду АП Војводине и да
преда листу за покрајинске изборе.
– О овом догађају су обавештене Покрајинска изборна комисија и Полицијска управа Новог Сада, а
поднете су све иницијативе

исто се може догодити и у
другим општинама, а нагласила је да не жели да
види Војводину и Србију
као место за живот у ком
батинаши воде главну реч.
Лигаши су казали како
претпостављају да је СПС
циљао да трећи преда листу за покрајинске изборе,
како би имао подударање с
републичком листом.
Овом приликом је речено и да ће се на листи за
покрајинске посланике

које се тичу одговорности и
хитне реакције када је реч
о кршењу изборних права.
Очекујемо брзу реакцију
надлежних органа – изјавила је Мариника Тепић,
покрајинска секретарка за
спорт и омладину.
Она је додала да уколико се не реагује на време,

наћи и Милош Веселинов,
шеф одборничке групе,
Оливер Петковић, садашњи помоћник покрајинске секретарке за спорт и
омладину, Владан Кељевић, одборник Скупштине
Панчева, и Мариника Тепић, чланица председништва ЛСВ-а.
С. П.

Поново велика гужва и много нових лица на бирачким листићима
Коалиција Двери и ДСС-а је
пријавила 27 кандидата за одборнике новог сазива Скупштине Панчева. Од тога је 14
припадника Двери и 13 деесесоваца, а први на листи је др
Душан Малић, члан Двери и
некадашњи члан СНС-а и
Градског већа Панчева. Следе
Милица Барбу (ДСС), Милутин Илић (Двери) и Предраг
Шкаљак (ДСС), бивши градски већник за образовање, а
међу првих десет на листи су
још Виолета Блага (Двери) и
Милош Ђурин (ДСС).
Незванично се сазнаје да је
састављање ове листе, на којој
су Двери „равноправнији”
партнер, изазвало неслагање
неких у ДСС-у. То би могло да
објасни разлог због којег међу
кандидатима нема Миладина
Шакића, локалног функцио-
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нера те странке и њеног јединог одборника у актуелном
сазиву Скупштине који није
напустио редове ДСС-а.
Социјалдемократска странка је пријавила 25 кандидата,
а ту листу предводи Срђан
Миковић, адвокат и бивши
двоструки председник општине. Уз њега су бивши чланови
некадашњег Општинског већа
Синиша Којић и Ђура Милошев, Жарко Ракочевић, актуелни руководилац бувљака,
Виолета Јованов Пештанац,
бивша новинарка РТВ Панчева, др Душан Анђелковић и
Валентин Мик, новинар „Либертатее”.
Збирна изборна листа за
панчевачку Скупштину засад
изгледа тако што је под редним бројем један СНС с коалиционим партнерима, редни

број два заузима Лига социјалдемократа Војводине, трећи је ДС, под редним бројем
четири је Српска радикална
странка, а затим следе поменуте листе СПС-а, Двери и
ДСС-а, као и СДС-а.
Учешће на локалним изборима у Панчеву најавили су
такође Либерално-демократска
партија и Нестраначка грађанска листа, коју ће чинити
новоформирани Покрет Старчево и Левица Србије, те један
број нестраначких личности.
Услов је да сакупе довољан
број потписа подршке. Градској изборној комисији се листе могу поднети до 8. априла
у поноћ. Исти датум је и рок за
измене у бирачком списку, а
након тога ће то бити могуће
само уз одлуку суда.
Д. Вукашиновић

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ И ДСС

ЗА СЕЛА И ГРАД –
МЕЊАЈ НАБОЉЕ
Коалиција Српски покрет
Двери – Демократска странка
Србије сматра да су током
претходних неколико година
у великој мери урушени значај и само функционисање
скупштина месних заједница.
Град је политиком коју је
спроводио претходне четири
године свео надлежности месних заједница на ниво савета станара. Подсећамо да се
месна власт, за разлику од
градске, бира на директним
изборима. Грађани, дакле, у
својим месним заједницама
не гласају за страначке листе,
већ за кандидате са именом и
презименом. Проблем је што
су представницима грађана
изабраним на тај начин у
свим сегментима везане руке.
Коалиција Двери–ДСС залаже се за потпуно другачији
концепт функционисања од актуелног, а који је устоличила
садашња градска власт. Залагаћемо се, за почетак, за то да полазна платформа буду овлашћења која су месне заједнице
имале до 2012. Омогућићемо
пренос свих надлежности на
месни ниво који се може остварити у складу са законом. Приликом избора директора јавних
комуналних предузећа, директора домова култура и представника школских, управних
и надзорних одбора у насељеним местима захтеваћемо уважавање свих сугестија, усаглашених од стране месне власти.
Представнике локалних скупштина ћемо у највећој могућој
мери укључити у вођење капиталних инвестиција по насељеним местима.
Коалиција Двери–ДСС ће
се залагати за то да се инвестиције и текући трансфери
равномерно расподеле на сва

Кршење изборног
права

села, као и да критеријум за
расподелу буџетских средстава буде важност пројекта за
локалну средину, а не страначка припадност председника скупштине месне заједнице. Залагаћемо се за то да буџетом буду загарантована инвестициона средства за свако
село појединачно и да се никаквим ребалансом не могу
преусмеравати на неке друге
позиције без сагласности
скупштине месне заједнице.
Решавање проблема пијаће
воде биће наш приоритет када су сеоске инвестиције у питању. Залагаћемо се за то да
се замена дотрајалих водоводних мрежа у насељеним
местима прогласи за инвестицију од капиталног значаја,
чиме се добија могућност да
се током неколико наредних
година замене све азбестне
цеви. Друга по важности инвестиција је канализациона
мрежа, чију изградњу треба
поделити у две фазе. Прва
фаза би подразумевала завршетак мрежа у селима где је
изградња започета, док би
друга обухватила изградњу у
осталим насељима.
Свакој месној заједници треба омогућити да има стално запосленог матичара и координатора, а у ситуацијама када је
повећан обим посла, по потреби ангажовати и треће лице.
Променићемо и праксу финансирања спортских клубова,
удружења грађања и удружења
из области културе чије је седиште у насељеним местима.
За позиције спорта и културе
биће резервисана средства за
свако насељено место и неће се
моћи преусмеравати на друге
ставке без сагласности месне
заједнице.
Коалиција Двери–ДСС залаже се и за потпуну промену по-

литике када су јавна комунална
предузећа у насељеним местима у питању. Нажалост, Град не
третира једнако сва комунална
предузећа чији је оснивач. Сеоска јавна комунална предузећа
су у далеко подређенијем положају у односу на она која делатност обављају на ужој територији града. Неколико предузећа
се у граду стара о изношењу
смећа, дистрибуцији воде и
одржавању зелених површина
и гробља. У селима већину наведених послова ради само једно предузеће, у које је стога
неопходно улагати много више
новца како би се одржао подједнак квалитет услуга. Пракса
показује велику диспропорцију
на штету сеоских јавних комуналних предузећа када је реч о
помоћи и дотацијама. Бићемо
против оснивања заједничког
ЈКП-а за сва села, такозваног
Селкома. Тај централизовани
концепт се у прошлости показао крајње неефикасним. Од
њега се одустало јер није ништа
добро донео селима, а по свему
судећи ништа добро неће донети ни данас. Формирање „инфо-пултова” или „радних јединица” за које се залаже актуелна власт биће један велики корак уназад и оставиће дугорочне негативне последице на живот у селу. Сматрамо да су сеоска комунална предузећа кичма функционисања својих средина и да би их централизација
уназадила.
Недостатак нових радних
места и незапосленост једнако погађају и градско и сеоско становништво. Пословне
зоне морају се развијати не
само у граду већ и у селима.
Градске месне заједнице,
што се тиче надлежности, наизглед су у бољем положају,
али у суштини деле судбину
сеоских. Становници у селима

још и препознају месну заједницу као најдиректнији ниво
власти где желе да се ангажују и ураде нешто добро за своје породице, док становници у
граду за месне канцеларије
више немају ни тај осећај. Да
није тако, не би се догодило да
Миса још увек нема пијацу, да
највеће насеље – Стрелиште –
у већини улица нема паркинге
и тротоаре и да не постоји ниједна бициклистичка стаза!?
У Улици Косте Абрашевића,
као и много других, родитељи
с дечјим колицима, старији
суграђани, а поготово деца
предшколског узраста директно из зграде излазе на прометну саобраћајницу, јер тротоара једноставно нема! Ко је одговоран због небриге за безбедност наше деце? Неодговорна власт, нефункционална
МЗ или ми грађани који окрећемо главу и допуштамо да
нестручни и неодговорни људи обављају најодговорније
функције?
Решење постоји. Вратити
месним заједницама овлашћења, јер свако у својој средини најбоље зна шта му је
најпотребније.
За коалицију Двери–ДСС
сваки грађанин је једнако
важан, ма у ком подручју
града живео. У складу с тим,
равномеран развој видимо
као најпоштенији и најправичнији пут. Поново имамо
прилику да окренемо главу,
или да дамо свој допринос,
гласамо за своје породице и
кажемо свом комшији:
МЕЊАЈ НАБОЉЕ!

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Бесмислени јавни
конкурси
Чланови Покрета „Доста је
било” истакли су на конференцији за новинаре одржаној у среду, 23. марта, да
се залажу за изборе директора преко јавних конкурса, али не онако како је то
учинила локална самоуправа 2013. године, када га
је спровела комисија састављена од пет чланова коју
је формирала Скупштина
града, а на предлог Кадровске комисије.
– Тада су у комисији седели чланови владајућих
партија и на тај начин се
директно утицало на избор
кандидата. Бесмислени
јавни конкурси довели су
до тога да у девет јавних

предузећа седне чак 25 директора након локалних
избора 2012. године – изјавио је Жарко Јелисавчић,
члан Покрета.
Он је додао да комисија
не сме бити састављена од
чланова странака, већ од
стручних људи, и да избору директора треба да
претходе јавни интервјуи
кандидата.
Чланови Покрета су
овом приликом нагласили
и да их забрињава ситуација у АТП-у, где су руководство и директори више пута мењани и којем, по њиховом мишљењу, прете нови финансијски проблеми.
С. П.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Развијати град и села

Чланови Социјалдемократске странке су у понедељак,
21. марта, предали Изборној комисији листу кандидата за одборнике Скупштине града, чији је носилац Срђан Миковић, председник ГО ове партије.
– Кандидујем се за градоначелника Панчева. Прати
ме група поштених и искусних људи, који треба да
ми пруже подршку у
функционисању СкупштиПетак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

не. Сматрамо да је неопходно да се подједнако
развијају и град и села –
изјавио је Миковић.
Он је додао да ће грађани гласати за власт уколико су задовољни садашњим
животом и начином на који се обављају јавни послови, а да уколико сматрају
да те дужности могу боље
да се извршавају, требало
би своје поверење да пруже
СДС-у.
С. П.
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ЕКОНОМИЈА

Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља

Обавезно прскање
коштичавог воћа
Прохладно и влажно пролеће
у протеклом периоду омогућило је да се створе услови за
инфекцију коштичавих воћки патогеном Monilia laxa,
који узрокује сушење цветова
и родних гранчица, те зато
изазива највеће економске
штете у оваквим воћњацима.
Monilia laxa паразитира
претежно на брескви, кајсији, шљиви, трешњи и вишњи.
Спада у врло штетна обољења коштичавог воћа, јер
узрокује пропадање цветова
и гранчица, услед чега род
може бити десеткован. Први

симптоми болести се јављају
након цветања, када цветови
нагло мењају боју у мркосиву, суше се и пропадају.
Гљива која је узрочник болести презими као мицелија у
такозваним рак-ранама у кори
заражених гранчица и у мумифицираним плодовима који
су заостали у крошњама или
на земљишту. У време цветања

патоген инфицира цвет тако
што продре у плодник и ту развије мицелију, а с цвета се потом гљива шири на гранчицу.
Она производи токсине који се
преносе спроводним системом биљке на целу гранчицу и
узрокују њено сушење.
Цветање је најкритичнија
фаза за инфекцију коштичавог воћа гљивом Monilia laxa,
а уколико га прати прохладно и влажно време с релативном влажношћу ваздуха
већом од 85 процената као
сада, болест је веома изражена и деструктивна.
Сузбијање проузроковача
ове болести почиње приликом
резидбе. Тада треба одстранити суве гране и уклонити
све мумифициране плодове
с грана и из воћњака. Први
хе миј ски трет ман тре ба
урадити на почетку цветања воћака, када је око 10
одсто отворених цветова, а
други у фази пуног цветања, по по тре би и то ком
прецветавања.
Препоручује се да се током
ових фаза мењају активне
материје којима се третирају
биљке, јер је овај патоген
склон стварању отпорности
на хемијске препарате. Саветује се да третман буде урађен када то временски услови дозволе, и то средствима
која садрже активне материје ципродинил, прохлораз, бок салид и пира клостро бин, те бу ко назол или
ипродион.

ШТА СЕ СПРЕМА „ПЕТРОХЕМИЈИ”?

Држава се пита
Законска заштита преосталих неприватизованих државних предузећа од поверилаца важиће још нешто више
од два месеца. Међу тим
фирмама је и „Петрохемија”,
чији дугови НИС-у, „Србијагасу” и „Лукоилу” превазилазе 400 милиона долара. Покушали смо још једном да се
званично распитамо о томе
хоће ли бити неког решења за
ту компанију, али нас је кабинет Велимира Унковића, директора „Петрохемије”, поново упутио на Министарство
привреде, чија се радна група
бави случајем хемијске индустрије у Србији.
Синдикалисти су, међутим, били расположенији за
разговор. Зоран Обрадовић,
председник Синдиката инжењера и техничара „Независност”, рекао је како су
пропали покушаји НИС-а и
државе да нађу стратешког
партнера, јер се показало да
„Петрохемија” није најпожељнија „млада”, а и да
„просци” нису били баш неки, зато што се радило о мањим компанијама које се не
баве тим послом.
Он је изразио оптимизам у
погледу опстанке фирме, јер
су цене бензина и гаса на
светском тржишту повољне,
а петрохемијски производи
добро плаћени.
– Захваљујући томе 2015.
смо позитивно пословали, а
надам се да ће тако бити и
ове године. Све указује на то
да ће се такав тренд наставити у наредном средњороч-

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

ном периоду. „Петрохемија”
не добија субвенције, а успева да заради плате и да плати све трошкове, тако да би
било равно самоубиству да
нас држава баци у стечај –
рекао је Обрадовић.
Додао је како су се искристалисала два решења за будућност компаније: добровољно финансијско реструктурирање или Унапред припремљени план реорганизације с којим се НИС као најважнији поверилац сложио.
Новица Коцић, председник
Самосталног синдиката „Петрохемије”, оценио је да би први модел био пожељнији зато
што би омогућио предузећу да
нормално послује током преговора о дуговима. Изјавио је
да је сад најважније обезбедити новац за изградњу фабрике полипропилена, која
би допринела још профитабилнијој производњи, што је
могуће постићи и без стратешког партнера.
– С обзиром на позитивно
пословање, мислим да из наших сопствених резерви и уз
помоћ државе можемо направити тај фамозни полипропилен. Вредност инвестиције би била 120 до 150 милиона евра и на томе се већ
ради, у складу меморандумом који је држава потписала с НИС-ом. Припремне
радње су већ завршене у смислу израде физибилити студије и планске документације – рекао је Коцић.
Сада треба да се огласи
Министарство привреде и да
саопшти на који начин ће
бити решаван проблем. Изборна кампања је добро време
да се стекне неки политички
поен на спасавању највећег
српског извозника.

„GENERALI OSIGURANJE” ИЗАШЛО У СУСРЕТ ЖЕЉАМА ПАНЧЕВАЦА

ЗАКУПЉЕН
ПРОСТОР

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

МИРАН САН ЗА 200 ДИНАРА

Исплата штете чак до
3,8 милиона динара
До 31. марта у понуди
најповољнији могући
пакет за осигурање
домаћинства
За 200 динара можете: појести једну пљескавицу на киоску, попушити паклу осредњих цигарета, попити кафу у
кафићу... А можете, веровали
или не, и да осигурате своју
највреднију имовину – стан
или кућу и да тако обезбедите
себи миран сан.
Тешко да постоји неко ко би
уопште размишљао на шта
најкорисније да потроши поменути новац. Да те дилеме не
буде, потрудила се компанија
„Generali osiguranje Srbija”,
која је за 200 динара месечно
понудила убедљиво најповољнији пакет осигурања домаћинства на тржишту.
Подаци на уплатници
Тиме се изашло у сусрет свим
грађанима Панчева који су се
у последње време у великом
броју распитивали за ово осигурање. Понуда се може искористити од 25. јануара до 31.
марта, а пакет покрива готово
све штете и непредвиђене ситуације које могу задесити
једно домаћинство, али осигурава и чланове домаћинства

од одговорности за евентуалну штету нанету трећим лицима и њиховим стварима.
Максимална исплата штете
иде чак до 3,8 милиона динара, уз рок за исплату од само
14 дана од дана подношења
комплетне документације. Између осталог, пакет који нуди
„Generali osiguranje” покрива
штету од пожара и експлозије,
удара грома, олује, града, топљења прекомерног снега, ло-

Ризик

Предмет осигурања

Суме
осигурања по
стану/кући

Пожар и
експлозија

Грађевински објекат

3.000.000

Удар грома,
олуја, град

Грађевински објекат

Манифестација
демонстрација

Грађевински објекат

Топљење снега
Излив воде из
инсталација
Лом уграђених
инсталација
Лом стакла
Провална крађа
и разбојништво
Одговорност

Ствари

Месечна
премија у РСД
по стану/кући

800.000

Ствари

1.000.000
300.000

Ствари

1.000.000
300.000

Грађевински објекат

20.000

Ствари

10.000

Грађевински објекат

70.000

Ствари

40.000

Уграђене инсталације

20.000

Стакла на вратима и
прозорима
грађевинског објекта
Ствари у грађевинском
објекту
Одговорност у својству
физичког лица

200

14.400
80.000
80.000

ма инсталација, изливања воде, лома стакла, али и манифестација и демонстрација,
провалне крађе, разбојништва...
Процедура склапања уговора је крајње једноставна. Довољно је попунити уплатницу
коју је директном поштом доставила осигуравајућа кућа на
износ који покрива једномесечно, тромесечно, шестомесечно или годишње осигурање
(200, 550, 1.100 или 2.100 динара) и уплатити је. Једино је
важно обратити пажњу да службеник у банци или пошти
унесе потпуне податке са
уплатнице – име и презиме
уплатиоца, пуну адресу објекта који се осигурава, што значи улицу и број, број стана и
место. Самом уплатом склапа
се уговорни однос о осигурању, а „Generali” ће у месецу који следи оном у ком је извршена уплата доставити потврду о
осигурању на адресу осигураног објекта. Уколико потврда
случајно не стигне, треба контактирати са осигуравајућом
кућом, за шта је обезбеђен телефон 0800/222-579. Позиви
су бесплатни.
Лако продужавање
Осигурање почиње у поноћ
првог дана месеца који следи
иза месеца у ком је извршена

уплата и важи до краја периода за који је уплаћено. Дакле, свима који уплате 200
динара у фебруару, имовина
је осигурана то ком целог
марта, онима који уплате 550
динара то ком фебруара,
имовина је осигурана током
марта, априла и маја, а свима који уплате 1.100 – осигурање траје од почетка марта
до краја августа. За уплату
2.100 динара период осигу-

Рок за исплату штете
је само 14 дана од
дана подношења
комплетне
документације.
рања је 12 месеци, односно
покрива целу 2016. годину и
јануар 2017.
У последњем месецу осигураног периода корисницима ће стићи нова уплатница,
помоћу које ће извршити поновну уплату уколико желе
да продуже осигурање.

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

Корак у нови живот Апотеке
Меланија Бонин
изабрана за
директорку
Замена теза као
начин избегавања
одговорности
Одборници панчевачке Скупштине су на вероватно последњем заседању у овом сазиву
изабрали нову директорку
Апотеке Панчево, а јавност је
први пут после дужег времена
могла да чује шта ће тачно бити предузето ради решавања
финансијских проблема у тој
установи. На предлог запослених, менаџерску функцију је
преузела Меланија Бонин, запослена у Апотеци.
Градоначелник Саша Павлов је коначно обавестио одборнике о томе шта ће бити
решење за ту установу. Рекао
је како је до јула, кад је преузео функцију, предузео више
активности да би нашао пут
изласка Апотеке из кризе, али
да то није било могуће парцијално, јер се тражио модел решавања проблема свих установа примарне заштите у Ср-

бији, чији укупни дугови износе 11 милијарди динара.
Павлов је навео да ће најпре
Министарство финансија платити нешто преко 300 милиона
динара повериоцима како би
деблокирали рачун те установе,
а веледрогерије ће се, уз то, одрећи камата и судских трошкова. Потом ће Апотека почети
поново да ради тако што ће од
Републичког фонда за здравствено осигурање добити 50 милиона динара за набавку лекова,
а након деблокаде рачуна веледрогерије ће вратити све лекове
које су заплениле. Павлов је
оценио да би то требало да буде
сасвим довољно за нормализацију рада ове установе како би
она поново могла да зарађује за
плате запослених. Трећи корак
ће бити репрограм остатка од
близу 400 милиона динара дуга,
а то подразумева да ће Град
платити те обавезе из буџета за
2017. и 2018. годину.
Синиша Митрески (ЛДП)
тражио је објашњење зашто
оставку претходне директорке, Јелене Ерор, Скупштина
није констатовала онда кад је
донета и због чега су игнорисани сви ранији захтеви опозиције да се о активностима

на решавању проблема у Апотеци обавести јавност.
То је подстакло Воју Кркобабића (СНС) да каже како је излагање градоначелника пример како се озбиљно и одговорно решава проблем стар бар
десет година, а опозицију је на
мало контрадикторан начин
оптужио да се бави предизборним маркетингом.
– Уз све право колега из опозиције да у предизборно време
у отворену рану гурају штап,
није ни мудро ни паметно користити ово у политикантске и
демагошке сврхе уочи избора.
Ми знамо да је то превасходан
мотив колега, али позивати се
на морал и бригу за људе који
не примају плату заиста не
приличи – изговорио је Кркобабић.
Друга страна оценила је ове
речи као увредљиве. Митрески је рекао да је једини мотив
опозиционих одборника био
да се нађе решење проблема у
Апотеци.
– Дешавале су се неке много чудне ствари (у Апотеци –
прим. аут.), за које је градоначелник рекао да су криминалне
радње. И не знам како да опозиција онда не реагује. Да ћу-

тимо како нас не бисте оптужили за стицање јефтиних политичких поена? То није наш
посао, него да заједно тражимо решења колико год се то
вама не свиђало – одговорио
је Митрески.
Владан Кељевић (ЛСВ) оценио је да је некоректно то што
је Кркобабић покушао да инсинуира да се опозиција по
правилу понаша демагошки и
политикантски.
– Рекли сте да је СНС овај
проблем затекао. Колико ће
још година СНС да говори како је за све крив неко пре вас и
колико година треба да будете
на власти да бисте рекли како
сте нешто и ви урадили? –
упитао је Кељевић.
Миладин Шакић (ДСС) оценио је да је проблем у систему
који производи случајеве попут Апотеке Панчево.
Одборници су потврдили још
неке кадровске промене. Једна
од њих је постављање Александра Стевановића, досадашњег
председника Надзорног одбора
Дирекције за изградњу и уређење Панчева, за новог директора
„Хигијене” након што је Милица Јовановић поднела оставку
на ту дужност.
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СЛУЧАЈ БЕОГРАДСКЕ ФИРМЕ „МЕДИКАЛ ВЕЈВ”

МОЖЕ ДА СЕ ТРЕТИРА САМО
ПАНЧЕВАЧКИ МЕДИЦИНСКИ ОТПАД
Јасан и категоричан
став локалне
самоуправе
Овогодишњи захтеви
још стриктнији
Београдска фирма „Медикал
вејв”, која је пре неколико година узела у закуп просторије у
објектима старе „Утве” с намером да у нашем граду третира
медицински отпад, прекршила
је градску одлуку. Да подсетимо,
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине је издало дозволу тој београдској
фирми у јулу 2013. године да
прерађује инфективне опасне
материје у мобилном постројењу под одређеним условима –
онима које пропише панчевачка
локална самоуправа. У складу с
тим панчевачки Секретаријат за
заштиту животне средине издао
је решење да се дозвољава третман инфективног медицинског
отпада насталог само на територији града Панчева.
Међутим, „Медикал вејв” жели да у нашем граду обавља де-

латност супротно ономе што је
јасно прописано и о томе сведоче учешћа на тендерима широм
Србије на којима представници
те фирме нуде услуге третирања
инфективног медицинског отпада у свом погону у Панчеву.
Проблем тумачења
Поводом овог случаја огласила
се и панчевачка самоуправа.

Према речима Владимира Деље, већника задуженог за заштиту животне средине, став
градских власти је веома јасан.
– Град Панчево је издавао
локацијску дозволу ослањајући се на закон, на карактер мобилног постројења за третман
медицинског отпада које фирма „Медикал вејв” има, као и

ДО ПИС МИ НИ СТАР СТВА
Редакција „Панчевца” је, у складу са законом, у прошлом броју листа (4653) објавила деманти под насловом „’Медикал вејв’ поштује одлуке Градске управе и законе”, у којем су
представници те фирме изнели тврдњу да је новинар „Панчевца”, потписник ових редова, у
свом тексту „’Медикал вејв’ крши градску одлуку”, објављеном у броју 4651, „изнео низ неутемељених и неистинитих оптужби” када је реч о раду постројења те фирме у Панчеву.
У интересу објективног и истинитог информисања, објавићемо део дописа Министарства
пољопривреде и заштите животне средине од 8. марта у којем се потврђују наводи и тврдње „Панчевца” о нелегалном раду и кршењу прописа београдске фирме:
„Оператер је имао могућност да врши третман инфективног медицинског отпада који је настао на територији Града Панчева, односно да врши третман медицинског инфективног отпада сакупљеног од произвођача односно генератора инфективног медицинског отпада који
се налазе на територији града Панчева, у периоду од 19. јула 2013. године закључно с 31.
децембром 2015. године. За 2016. годину, оператер ’Медикал вејв’ може да врши третман
медицинског отпада само из Ветеринарске станице Панчево”.

на потписане уговоре те београдске фирме и установа с територије нашег града. Проблем је настао око тумачења
дефинисања места где се генерише отпад. Град је дозволио
тој фирми да обавља делатност
јер у једном периоду аутоклав
(уређај за третирање медицинског отпада – прим. аут.) у
Болници није био у функцији,
тако да је дошло до гомилања
овог инфективног отпада у
центру Панчева. Тада је „Медикал вејв” имао потписане
уговоре са здравственим установама у нашем граду и било
је оправдано дати одобрење да
се бави овом делатношћу на
локацији у старој „Утви” – рекао је Владимир Деља.
Испитати рад
Када је реч о пословању те
фирме у 2016. години, према
његовим речима, Секретаријат
за заштиту животне средине
био је још стриктнији у изнетим захтевима, тако да је „Медикал вејву” дата локацијска
дозвола, али само за третирање
отпада Ветеринарске станице
Панчево. Истакао је да Град
нема законско право, нити дозволу да обавља инспекцијски
надзор у том предузећу, јер је
то надлежност републичке инспекције.
Напоменуо је да ће локална
самоуправа затражити мишљење Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине о овом случају како би се разјаснило које обавезе „Медикал вејв” мора да испуњава када је реч о третирању опасног отпада на локацији
у Панчеву. Поред тога, панчевачка власт ће инсистирати на
томе да надлежне државне институције испитају досадашње
пословање те фирме на територији нашег града.
З. Станижан

ПАНЧЕВО НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Инспирација будућим
урбанистима
Представљени
мастер-радови
на тему развоја
нашег града
На Архитектонском факултету у Београду у среду, 16.
марта, двадесет седам студената – учесника студијског
програма „Интегрални урбанизам” представило је своје
теме за мастер-радове који
се односе на Панчево. „Инструменти управљања интегралним урбаним развојем”
јесте тематски оквир за ове
радове, а Панчево представља полигон на коме они
треба да добију практичну
примену. Полазна тачка за
израду мастер-тема је „Стратегија развоја Панчева за период 2014–2020. године”.
Презентацији су присуство ва ли гра до на чел ник
Саша Павлов, те члано ви
консултантског тима ко ји
чи не Су за на Јо ва но вић,
чла ни ца Град ског ве ћа,
Ан ђе ли ја Бор за но вић, се кретарка Секретаријата за
привреду, и представници
Ди рек ци је за из град њу и
уређење Панчева.

Павлов је оценио како је
реч о врло занимљивим, актуелним и остварљивим идејама.
Навео је и да студенти тезама
својих мастер-радова покрећу
права питања баш као да су
становници Панчева.
Доцент Данијела Миловановић Родић, ментор ове
групе студената архитектуре, рекла је како се настоји
да сви радови академаца на
Архитектонском факултету
буду што више утемељени на
реалности, јер ће они, када
заврше студије, постати део
тимова који ће се бавити урбанистичким развојем. Додала је да Панчево има изузетне потенцијале за развој,
па представља одличан полигон за ову врсту вежби.
Студенткиња Драгана Јоксимовић одлучила се за тему
урбаног маркетинга због тога што је Панчево један од
најразвијенијих градова у
Србији с добром међународном сарадњом. Она сматра
како брендирање града и
развој урбаног маркетинга
могу допринети привредном
развоју и повећању квалитета живота у граду.
Д. В.

ОДРЖАНА ГЛОБАЛНА АКЦИЈА
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Култура мира на свим језицима
Основна школа „Бранко Радичевић” обележила је у среду, 23.
марта, дан школе у дворани
Културног центра Панчева.
„Бранкова” је наследница Доњоварошке школе и успешно ради
већ 189 година. Име Бранка Радичевића носи од 1953. године,
а тренутно је похађа око 700
ученика у 30 одељења, о чијем
образовању и васпитању брине
шездесет четворо запослених.
Културно-уметнички програм су извели ђаци од првог
до осмог разреда, заједно с наставницима и учитељима.
– По мом мишљењу, најлепши и најупечатљивији део приредбе је изведба Џибонијеве

песме „Либар” с преводом на
знаковни језик, коју је отпевао
хор виших разреда заједно с
наставницима и учитељима.

Деца су се потрудила и то је нешто по чему ће бити запамћена ова свечаност – рекла је Весна Бекић, директорка школе.

У вредновању спроведеном
ове године „Бранкова” је нашла место међу десет најбољих школа у Србији. Оцењивани су програм и план рада,
настава, учење, успех и подршка ученицима, организација
рада и управљање и ресурси.
То је једина „Унескова” основна школа на територији Војводине због неговања културе
мира и толеранције међу децом и младима.
Дан школе је, иначе, 28.
марта, али због пролећног
распуста који ће бити у току
свечаност је одржана недељу
дана раније.
М. М.

ЕКО-АКЦИЈА НОВОСЕЉАНСКИХ ОСНОВАЦА

Заштитимо шуме и врапце
Ученици Основне школе „Жарко Зрењанин” у Банатском Новом Селу у понедељак, 21. марта, обележили су два важна датума еколошког календара. Новосељански основци који су
чланови биолошке секције засадили су дрвеће у школском дворишту поводом обележавања
Дана шума. Садњом осам садница липе и јавора, што је донација ЈКП-а „Зеленило”, унапређена је зелена површина у кругу
те образовне установе. Према
речима организатора, ова акција треба да подсети ученике на
то да је важно чувати шуме, јер
су оне плућа наше планете.
С друге стране, најмлађи
чланови биолошке секције

обележили су Дан врабаца хуманом активношћу. Малишани су обезбедили храну и воду
за мале птице, које свакоднев-

но долазе по свој оброк на две
хранилице у школском дворишту. Наставница биологије
Милена Јовишић говорила је

ученицима нижих разреда о
угрожености врабаца, нарочито у насељеним местима, где
они губе битку са свракама,
вранама и голубовима. Редовном исхраном коју обезбеђују
врапцима ђаци ОШ „Жарко
Зрењанин” пружају подршку
тој угроженој врсти како би се
обезбедио њен опстанак у урбаним екосистемима. Ученици ове школе наставиће еколошке активности у наредном
периоду, било самостално, било у сарадњи с панчевачким
еколошким установама и
удружењима, а све с циљем да
се масовно подигне еколошка
свест грађана о потреби очувања животне средине.
З. Ст.

Сат за нашу планету
Панчево и још 90 градова у
Србији учествовало је 19.
марта у највећој међународној добровољној акцији „Сат
за нашу планету”, коју је организовао Светски фонд за
природу (WWF) са идејом да
се упозори на расипање природних ресурса и на опасност
од климатских промена. Тог
дана, у 20.30, на један сат је
симболично била угашена
расвета у више од 7.000 градова широм света. Наш град
се одазвао позиву Светског
фонда и девети пут заредом
Панчевци су подржали напоре да се сачува планета.
Идеја ове кампање је да се
ублаже климатске промене,
односно да се смањи ефекат
стаклене баште, те да се повећа енергетска ефикасност.
Манифестацију у Србији по-

држали су: око 100 локалних
самоуправа, школе, бројне
компаније, медији, организације цивилног друштва, појединци, Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, као и Стална конференција градова и општина.
Анализе у појединим земљама показале су да је акција гашења расвете на један
сат ранијих година донела
дневну уштеду енергије од
10 процената. Да подсетимо,
светла су први пут угашена
на сат времена 2007. године
у Сиднеју, уз учешће 2,2 милиона људи, као упозорење
на превелику и неконтролисану потрошњу природних
ресурса.

АКТИВНОСТ КЛУБА „СОКО”

Излет првог дана
пролећа
Чланови ПЕК-а „Соко” и
подмладак клуба, секција
„Соколићи”, први дан пролећа, 20. март, провели су на
Вршачким планинама. Током излета су посетили Вршачки замак и део вршачке
трансверзале. Шетња је завршена успоном на Турску
главу и Ђаков врх. Овог пута
није било у плану да се чланови пењу на оближњу природну стену, али су храстови
у близини Ђаковог врха по-

служили да се демонстрира
вештина пењања на дрво.
Учесници акције су се упознали и с биљним светом Вршачких планина. За 3. април
је планирано да планинари
обиђу клисуру реке Градац.
Поред тога, чланови клуба
тренирају на вештачкој стени у парку Барутана, а сваког
другог четвртка, у сарадњи с
Домом омладине, у дворани
„Аполо” се одржавају путописне пројекције.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Ексклузивна неистина

Пише:
др Мирослав Тепшић
Могућност да се у медијима
чују речи како медицинских
радника, тако и обичних људи, без којих здравственог
система не би било, од великог је значаја за квалитет
здравства у целини. Свака
критика је добродошла, поготово ако је аргументована
и ако није оптерећена предрасудама и стереотипима о
здравственим радницима и
послу који они обављају.
Сензационализам се, нажалост, увукао у све поре друштва, а потреба за јефтином
зарадом постаје мотив такозваним таблоидима да
профитирају на свакој информацији, ма колико она
била неистинита или непроверена.
Трагична судбина девојчице која је пропала кроз
трошни кров напуштеног
млина злоупотребљена је од
стране два таблоида да би се
у сензационалистичком маниру објавила информација
по којој је Хитна помоћ одбила интервенцију. Узалудни
су били наши демантији и
стављање на увид снимљеног
разговора позива, забележеног ГПС сигнала тачног поласка санитетског возила и
доласка на лице места, изја-

ве екипе која је интервенисала и реанимирала девојчицу све до пријемне службе итд. Одговор је био да је
то само успутна информација и да она није тако битна у односу на главну вест.
Чини ми се да нисмо ни свесни колико нам те „успутне”
информације креирају живот. На срећу, постоје и они
озбиљни медији који су пре
објављивања информације
контактирали са свим актерима овог несрећног догађаја. Овим су заправо показали одговорност, како према грађанима, тако и према
јавним службама чији рад
треба да буде под друштвеном контролом.
Када су хитне интервенције у питању, више пута
смо апеловали да се улице
и куће адекватно обележе
именима и бројевима. То је
поготово важно за нека насељена места и касне ноћне
сате. Никад се не зна коме
ће наша помоћ бити потребна, а тада је сваки минут драгоцен. Некад ни савремена средства навигације нису од помоћи ако је
у међувремену промењен
назив улице, а кућа није
видно обележена. За оне
мање хитне прегледе, апелујемо на родитеље да имају у резерви основне лекове
за повишену температуру,
пробиотике или растворе за
ре хи дра та ци ју. Ви ше ме сечни проблем са Апотеком
Панчево укинуо је ноћна
дежурства апотеке. То је
отежало и наш рад, те нисмо у могућности да дамо
адекватну терапију за мање
ургентна стања која могу да
се санирају у кућним условима.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Када је време за
операцију крајника?
Одговара: др Вељко Божић,
спец. оториноларинголог
Питање: Који симптоми
указују на то да је неопходно
да дете оперише крајнике?
Да ли су то учестале инфекције грла или и нешто друго? Како изгледа операција
и да ли се у пракси показало да је то добро решење?
Колико се дуго остаје у болници и да ли родитељи могу бити с дететом?
Одговор: Операција крајника је оправдана ако
обезбеђује пацијенту живот без инфекција, боље
дисање и гутање, ако спречава компликације инфекција и омогућава оптималан психофизички развој у
целини. Болесни крајници
не представљају заштиту,
већ опасност за организам
и постоје јасни критеријуми за операцију. То су:
1. честе упале грла (више
од три пута годишње односно пет пута у две године);
2. стварање накупина
гноја – апсцеса у простору
око крајника;
3. увећани крајници који доводе до отежаног гутања и дисања, а што се
види у ненапредовању де-

тета или опструктивним
апнејама у сну (краткотрајни прекид дисања);
4. сумња на малигну
промену на крајнику;
5. клицоноштво (када се
у брису тонзила стално
изолују неке бактерије);
6. друге болести: учестале упале ушију, слабљење

Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ У НСЗ-у

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА СА ЦЕРТИФИКАТОМ
Дипломе добило
десет шивача
и кројача и шест
информатичара
Ускоро стручно
усавршавање
и за друга занимања
Након успешно завршене обуке за кројаче и шиваче и
основне информатичке обуке
према стандарду ECDL у понедељак, 21. марта, у панчевачкој филијали Националне службе за запошљавање, која је и
реализовала ове обуке, приређена је свечана додела цертификата полазницима.
Према речима Иване Мучибабић, пи-ар менаџера у филијали НСЗ-а, обука за кројење и шивење је реализована у
сарадњи с Народним универзитетом из Ниша, а практична
настава се одвијала у кројачкој радњи „Нора” у Панчеву.
Послодавци, обратите пажњу
Десет полазница је практичне
и теоријске часове похађало
од 30. новембра прошле до 18.
јануара текуће године.
– Када је о овој обуци реч,
кандидати који су желели да је
похађају, морали су да испуне
неколико основних предуслова: да су завршили минимум
основну школу, да имају свог
саветника, да су прошли информативни разговор са извођачем и да су положили тест
моторичких способности. Свих
десет полазница успешно је
положило завршни испит, којим се потврђује да су стекле

Честитке за рад на себи, свака част!
знања из области заштите на
раду и организације и припреме радног места, да су научиле
да користе различите врсте машина и средстава за рад, као и
да су овладале технологијом
кројења и шивења, те да сада
умеју да раде те послове – навела је Ивана Мучибабић.
Она је нагласила да је информатичка обука била намењена
искључиво особама са инвалидитетом. Од осам полазника,
њих шесторо је успешно прошло обуку. Она се вршила у сарадњи с Центром за едукацију
„NS Pro Group” из Новог Сада, а
практична обука одвијала се у
просторијама ОШ „Братство–
јединство” у Панчеву. Полазници су се током предавања оспособили за коришћење готово
свих програма програмског пакета „Microsoft Office” и стекли

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).

Још прилика за учење
Цертификате је полазницима
уручио Ђорђе Лукач, директор
филијале НСЗ-а, а додели је
присуствовала и Зорица Дебељачки, руководилац групе за
развој предузетништва и програме запошљавања.
– Атмосфера током обука била је изузетно пријатна, а полазници су били задовољни и показали су изузетну мотивисаност да нешто науче. Самим
тим су побољшали своје компетенције и себи омогућили да касније лакше и брже нађу посао,
односно да повећају своју кон-

курентност на тржишту рада.
При крају је и обука за енглески
језик, коју је похађало осам кандидата. Они су пре неколико дана полагали и испит, те се сада
само још очекују резултати –
истакла је Зорица Дебељачки.
Према њеним речима, већ је
извесно да ће у панчевачкој
филијали НСЗ-а бити организоване и обуке за немачки језик, за руковаоце грађевинским
машинама, за вођење пословних књига и обука за AutoCAD.
Полазници који ће их похађати
су већ одабрани. У НСЗ-у очекују да ће до краја ове године
бити реализоване и обуке за завариваче, геронтодомаћице,
конфекционаре, за немачки језик за здравствене струке, виљушкаристе, пословне секретаре и за раднике на паковању и
складиштењу воћа и поврћа.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

У самопрегледу је често спас
Најчешћи злоћудни тумор код
жена у нашој земљи – рак дојке – болест је од које годишње
оболи око 4.000 припадница
женског пола, а око 1.600 њих
изгуби животну битку. Национални дан борбе против рака
дојке обележен је 20. марта.
Ни најмање пријатни подаци говоре да, иако се карцином
дојке најчешће јавља после 50.
године, међу оболелима има
све више младих жена, девојака, па чак и девојчица. Подаци
панчевачког Завода за јавно
здравље сведоче о томе да ни у

јужном Банату ситуација није
боља, јер на тој територији годишње оболи између 150 и 200
жена, а умре од 60 до 90. У
Панчеву се током једне године
разболи од 70 до 90, а од 20 до
36 жена умре од ове опаке болести. Завод за јавно здравље
поручује да се ови поражавајући статистички подаци могу
променити уколико жене редовно обављају превентивне
прегледе и скрининг дојке,
уместо да, као што је то случај
код 50 одсто пацијенткиња у
Србији, код лекара одлазе са

ТРИ БИ НА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

слуха, увећани лимфни
чворови на врату, непријатан задах из уста и сл.
У сваком случају операција је добро решење, јер
трајно ослобађа пацијента
од тегоба. Операција се изводи у општој анестезији, уз
преоперативну припрему у
којој учествују и анестезиолог и педијатар. Да би се дете оперисало, потребно је да
буде здраво. У болници се
остаје пет дана, а ако је дете
млађе, неко може бити у
његовој пратњи.

су знања у вези с писањем и обрадом текста, прављењем презентација, израдом докумената,
калкулацијом табелама и коришћењем интернета и електронске поште.

Чињеница да је март месец борбе против рака била је повод за трибину под називом „Превенција и рано откривање
малигних болести”, коју су среду, 16. марта, у Градској управи, одржали Завод за јавно здравље и Дом здравља.
Присутни на скупу имали су прилику да се информишу о
стопама оболевања и умирања од малигних болести у јужном Банату у последњих пет година, о превенцији и раном
откривању малигнитета – с посебним освртом на карцином
дојке, о искуствима запослених у Дому здравља у вези с раним откривањем и превенцијом карцинома дебелог црева,
као и о повезаности начина исхране и малигних болести.

већ поодмаклим тумором. То
подразумева теже лечење, опоравак и далеко озбиљније последице. Стручњаци тврде да
уколико се тумор открије у раној фази, шансе за излечења су
чак око 97%.
Можда најважнији део васпитања и културе жена који доприноси благовременом откривању овог обољења јесте самопреглед дојки. Ова „процедура” се спроводи једном месечно, једноставна је, не захтева никакве посебне услове ни
много времена, а може спасти
живот. Уколико жене том приликом примете било шта сумњиво и другачије у односу на
ранији период (промене величине, облика или изгледа дојке
или брадавице, бистру течност
из брадавице, црвенило на кожи дојке или брадавице или
отврднуће испод коже), потребно је да се јаве свом изабраном лекару, гинекологу
или онкологу. Календар прегледа подразумева да жене од
двадесете године живота треба
да једном месечно раде самопреглед дојки, од тридесете –
једном годишње ултразвучни

преглед, од четрдесете – једном у годину и по дана мамографски преглед и од педесете
– мамографију једном у две
године.
У Превентивном центру
панчевачког Дома здравља се,
између осталих, може обавити
и превентивни преглед дојки,
на који се могу јавити жене од
18 до 70 година. Све припаднице женског пола између 50
и 69 година код којих је клинички налаз уредан добијају
упут за скрининг мамографију, а остале, зависно од старосног доба и налаза, могу бити
упућене на ултразвук или онколошки преглед.

ГРАД ПОЗИВА ПАРОВЕ

Суфинансирање вантелесне оплодње
Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе позива заинтересоване
парове без деце с територије
нашег града да поднесу захтев
за остваривање права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу у 2016. години.
Услови за остваривање права
на суфинансирање су: да жена
у 2016. години навршава највише 40 година живота, а да
пар има држављанство Републике Србије; да имају преби-

валиште на територији града
Панчева најмање годину дана
пре дана подношења захтева;
да испуњавају здравствене
критеријуме које је прописала
Републичка стручна комисија
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану
репродукцију и да је по одлуци
комисије пар био укључен у
поступак вантелесне оплодње у
претходна два покушаја.
Они који испуњавају наведене услове, на основу пози-

тивног мишљења комисије, а
након добијања финансијских
средстава од Града, могу да по
сопственом избору обаве поступак вантелесне оплодње у
једној од 15 здравствених
установа у Србији које имају
дозволу здравствене инспекције Министарства здравља
РС за обављање те здравствене
услуге.
Додатне информације могу се
добити на телефон 013/308-871,
а лице задужено за контакт је

Драгана Дачић. Одлука Скупштине града о остваривању
права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу и
образац захтева објављени су
на званичној интернет презентацији Града Панчева.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У ТОКУ ВЕЛИКА АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА ДИВЉЕГ ПРЕВОЗА

УСКОРО У ПАНЧЕВУ

ДРЖАВА ОБЈАВИЛА
РАТ КОМБИСТИМА

Експозитура турске банке

За неколико сати одузето
и искључено из саобраћаја
неколико возила
Поред инспекцијских
служби ангажована
и полиција
Прошлог петка, 18. марта, на територији Панчева и Београда почела је
једнонедељна акција сузбијања дивљег превоза, коју спроводе инспектори рада, комунални и саобраћајни
инспектори, као и припадници криминалистичке полиције.
На конференцији за новинаре која је
тог дана сазвана у седишту Јужнобанатског округа начелник те државне институције Зоран Тасић изнео је прве
резултате. Рекао је да су већ после неколико сати из саобраћаја искључена и
власницима одузета три возила (два аутобуса и једно путничко возило).
– Много је значајније то што је мимо редовних полазака аутобусима
АТП-а, уместо дивљим комбијима, за
Београд из Панчева само за два сата
превезено додатних 300–400 путника. Ако се узме у обзир да је једна аутобуска карта за Београд сто динара,
то значи да је панчевачки градски
превозник само за једно преподне
имао додатни приход од око 300.000
динара, а очекујемо да ће до краја данашњег дана та ванредна зарада бити
дуплирана. Довољно је помножити ту

С конференције за штампу – борба с дивљим превозом се наставља
суму с бројем дана у месецу и из тога
се може видети колико пара АТП губи због дивљег превоза – изјавио је
Тасић.
Он је најавио да ће акција сузбијања дивљег превоза на територији
Панчева трајати седам дана и да ће је
полицајци и инспектори паралелно
спроводити на новом и старом путу за
Београд.
Начелник Јужнобанатског округа је
изјавио и да му је од почетка акције
упућено неколико претећих телефонских позива и да су бројеви оних који
су га звали били скривени. Тасић је
рекао да га те претње нису поколебале, иако су му они који су га звали го-

НОВОСТ ИЗ „ХИГИЈЕНЕ”

Постављени нови контејнери
Радници Јавног комуналног предузећа „Хигијена” ових дана су поставили 80 металних и 90 пластичних
контејнера на више места у граду.
Иако је процењено да би њихов оптималан број био 1.000, има их 300 мање.
За то су најодговорнији наши бахати и
несавесни суграђани који на разне начине уништавају контејнере, и поред честих апела „Хигијене” да то не чине.

Током 2015. године они су потпуно онеспособили 310 контејнера и
око 200 канти за ђубре, тако да је
постављање нових контејнера поку-

шај да се овај проблем делимично
ублажио.
С обзиром на то да је цена пластичних контејнера 30.000 динара, металних 40.000, а канти за ђубре више од
3.000 динара, јасно је да за поправке
оштећених контејнера и канти и набавке нових треба обезбедити милионске суме из градског буџета, који се
пуни новцем свих грађана.
– „Хигијена” има своју службу за гашење мањих пожара
у контејнерима, а за веће зовемо ватрогасце. Међутим, често
се деси да када нам јаве да неки контејнер гори и након тога изађемо на терен, тамо
затекнемо само гомилу истопљене пластике. Сутрадан се
грађани из комшилука жале
како нема довољно контејнера.
Најчешће нас зову због тога с
нове Мисе и Стрелишта – изјавио је Бојан Илић, пословођа у
погону „Изношење смећа”.
Контејнери се већ годинама
највише уништавају у центру
града, на паркингу иза зграде нове
Поште, у Карађорђевој улици, у Георгија Димитрова, код вртића „Петар
Пан” на Миси и на Содари.

ворили да не би требало даље да обавља свој посао.
– Ја им поручујем да је ово само
почетак и да се уопште нисам уплашио – нагласио је Тасић.
Он је истакао да је акција сузбијања дивљег превоза покренута у организацији Јужнобанатског округа,
на иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Поред Тасића, на прошлонедељној
конференцији за новинаре су говорили и Александар Симић, представник
тог министарства, као и Небојша Гајић, нови директор АТП-а, и Ненад
Ракић, његов заменик.
Александар Симић је изјавио да је
Влада Србије максимално решена да
спроведе до краја борбу против дивљег превоза и тиме допринесе сузбијању сиве економије. Додао је да
је за то потребно време јер је нелегални превоз дугогодишњи проблем који није решаван.
Небојша Гајић је позвао све Панчевце
који путују за Београд да се не возе с дивљим превозницима, јер у том случају
нису осигурани. Додао је да у аутобусима
АТП-а не постоји тај проблем и подсетио
да су нови аутобуси купљени управо да би
се обезбедио максималан комфор Панчевцима који иду за Београд.
М. Глигорић

Камен за под главу
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас које је јело најлепше на свету и
због чега. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су
по један примерак књиге „Породични
кувар” Керијен Данлоп за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Једно од најлепших јела на свету
је сарма с ребарцима коју спремам, у
великој шерпи, по рецепту маме и баке. Ако мирише у ходнику, онда је сигурно добра.” 061/2497...
„Најлепше на свету је оно (свако)
јело које скува моја бака. Треба ли да
објашњавам због чега?” 062/2137...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одгово-

ра на питање које место је за њих препуно лепоте. Они ће освојити по један
примерак књиге „Бекство у Корнвол”
Лиз Фенвик.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Два пара прелепих очију, једне
плаве, друге зелене... с тим очима моје деце ниједна лепота се не може мерити.” 063/3100...
„Свакако је то родни крај. Завичај у
Лици где камен као да из земље расте,
а ви га волите и под главу бисте га ставили да се одморите.” 065/6001...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите
на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

се успостављању економских односа
и да подржи турске инвестиције у ту
државу.
Индикативно је и то што „Халкбанка” намерава да отвори експозитуру у нашем граду у ситуацији када
у Панчеву делују три домаће банке
и чак петнаест страних банака. С обзиром на то да ниједна до сада није
затворена, очигледно је да има посла за све њих, а неке су чак отвориле додатне експозитуре у „Авив
парку” или у непосредној близини
тог тржног центра како би биле још
ближе потенцијалним муштеријама.
У нашем граду је све до 2010. године постојала Привредна банка
Панчево, али је тада, по одлуци државних органа, припојена Поштанској штедионици, након 140 година
постојања.
Подсећамо, августа 2014. године
Штапска зграда је на основу реституције враћена Зрењанинској бискупији Католичке цркве.
М. Г.

ГРАДСКИ ОДБОР ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА

Помозите наше учешће
на изборима
Градски одбори Покрета ветерана и
Српско-руског покрета позивају наше суграђане који подржавају циљеве и активност тих организација да
својим потписима помогну њихово
учешће на изборима. Тиме ће помоћи да се ратни ветерани изборе за

своја права и да се оствари све за
шта се те организације залажу.
Канцеларија Покрета ветерана
налази се у Улици ослобођења 68, а
отворена је сваког радног дана од 16
до 20 сати.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ОСЕЋАТЕ ЛИ СЕ БЕЗБЕДНО У СРБИЈИ?

Морамо бити опрезни

М. ТИКОВИЋ

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

У просторијама у приземљу Штапске зграде које се однедавно реновирају ускоро треба да почне да ради
још једна банка у нашем граду.
На том месту ће бити отворена
експозитура „Халкбанке” из Турске,
која је од 19. октобра прошле године активна у Србији након што је
отворена њена пословница у Београду. Пре тога је ушла на наше тржиште куповином 76,74 одсто акција
Чачанске банке, за шта је платила
10,1 милион евра.
„Халкбанка” је једна од највећих
банака у Турској и има 900 филијала и 11.000 запослених. На просто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је
при сут на је и у Ма ке до ни ји, где
има 33 фи ли ја ле у ко ји ма ра ди
око 1.500 људи.
Занимљиво је да та банка улази
само на она тржишта и у оне државе с којима турска привреда планира јачање економске сарадње.
Задатак „Халкбанке” је да доприне-

Д. ПЕТРОВИЋ

Са све учесталијим терористичким нападима за које одговорност преузима
такозвана Исламска држава, поставља
се питање прети ли Србији опасност.
Француска, Турска, Кенија, Сомалија, Индија, Белгија и многе друге
државе биле су жртве окрутних напада у којима су највише страдали цивили. Већина земаља, пре свега
европских, подигла је безбедност на
највиши могући ниво.
Питали смо Панчевце да ли се осећају сигурно у свом граду и држави и
сматрају ли да нама прети опасност.
МИЛАНКА ТИКОВИЋ, трговац:
– Заиста не примећујем ништа што
би ме уплашило, али сматрам да у данашње време опасност увек постоји и
да морамо бити на опрезу, за сваки
случај. Страшни су ови терористички
напади и мислим да на сваки начин
морају да се осуде и спрече.
ДАРКО ПЕТРОВИЋ, таксиста:
– Тренутно се у Панчеву осећам
безбедно. Мислим да Србији не пре-

О. ВОЈНОВ

Ж. КНЕЖЕВИЋ

ти готово никаква опасност, мала је
земља и није много проблематична.
Ови терористички напади заиста нису нормални и сматрам да уколико
неко има проблема са својом владом,
треба то да реши на другачији начин,
а не да константно испаштају недужни цивили.
ОЛИВЕРА ВОЈНОВ, приватница:
– Не осећам се безбедно ни у својој радњи – пре пола сата је једна девојка покушала да ме ошамари, а
камоли кад помислим на терористе.
Радим до 17 сати, јер не смем дуже
од тога да останем сама. Ово је лудо
време, није ми свеједно, заиста се
мало плашим свега тога. Сматрам да
је тероризам за најгору осуду и да се
томе мора стати на пут.
ЖЕЉКА КНЕЖЕВИЋ, пензионерка:
– Страшно је ово што се догађа у
свету. Станујем близу моста и тамо
константно виђам полицију, па ми у
том тренутку одмах падне на памет
како се нешто лоше дешава. Гледам

Л. ЖИВАНОВИЋ

Н. ЗАРИЋ

телевизију и узнемирујуће снимке, па
сматрам да стално морамо бити
опрезни.
ЛАЗАР ЖИВАНОВИЋ, пензионер:
– Ја се осећам безбедно у Србији и
сматрам да овде не би требало да буде никаквих проблема. Терористички напади су веома непријатни
догађаји који се све чешће дешавају, страшна је та организација која
прави проблеме овакве врсте, и у
Француској, Белгији и многим другим земљама.
НЕЂО ЗАРИЋ, радник:
– Терористички напади су свакако
пошаст најновијег доба. Поставља се
питање како се томе супротставити.
Сматрам да би требало да идемо стопама господина Владимира Путина,
јер су такви поступци једини прави
одговор на тероризам. Још увек се
осећам безбедно у Србији, али то не
значи да се такви догађаји неће десити код нас.
Анкетирала С. Првуљ
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НАСТАВЉЕНА БОРБА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

ХАПШЕЊА И У ПАНЧЕВУ
Приведени
службеници
осумњичени да су
оштетили државу
за милионе
Међу ухапшенима
судија и шеснаест
саобраћајних
полицајаца
НАЈБОЉИ ПОЛИЦАЈЦИ У ФЕБРУАРУ

Признања за Јосиповића
и Аврамовића
Полицајци Ненад Јосиповић
из Панчева и Игор Аврамовић из Вршца проглашени су
за најбоље током фебруара
по оцени комисије Полицијске управе у нашем граду чији су чланови биле њихове
старешине.
Тим поводом су најбољим
полицајцима додељене пригодне награде на свечаности
одржаној 22. марта у згради
панчевачке Градске управе.
Ненаду Јосиповићу је признање уручио градоначелник
Саша Павлов, а Игора Аврамовића је наградио начелник Јужнобанатског округа
Зоран Тасић.
Обраћајући се новинарима, полицајац Јосиповић је
изјавио да је оцењен за најбољег захваљујући резултатима које је постигао као један од запослених у Одељењу саобраћајне полиције.
Објаснио је да је заједно са
својим колегама првенствено
радио на побољшању безбедносне ситуације у саобраћају
и додао да је као резултат тога
смањен број саобраћајних
несрећа прошлог месеца.
Осим тога, допринео је и сузбијању криминала, тиме
што је био додатно ангажован на проналажењу лопова.
Други награђени полицајац, Игор Аврамовић, рекао
је да полицијски посао захтева много одрицања и да је за
постизање резултата неопходан тимски рад. Због тога је

захвалио колегама из Полицијске станице Вршац.
Градоначелник Панчева
Саша Павлов истакао је да ће
бити учињено све да сарадња
локалне власти с Полицијском управом, која је већ дуже време на високом нивоу,
буде још боља и садржајнија.
Начелник Јужнобанатског
управног округа Зоран Тасић
позвао је остале локалне самоуправе на територији јужног Баната да се укључе у
ову акцију, с обзиром на то
да је, поред града Панчева и
Јужнобанатског округа, иницијативу за стимулисање
припадника полиције награђивањем најбољих прихватило свега неколико општина у
нашем региону.
– Ова иницијатива је потекла од начелника Полицијске
управе Панчево и Јужнобанатског округа, а наш задатак
је да покушамо да на један
симболичан начин мотивишемо све припаднике полиције на територији за коју је
задужена Полицијска управа
Панчево да свој посао обављају што боље и квалитетније.
Драго ми је што је овог месеца
један од награђених полицајац Игор Аврамовић, припадник полиције у Вршцу. Он је
током прошлог месеца остварио изузетне резултате у сузбијању криминалитета тако
што је одузео већу количину
дроге и ја му овом приликом
захваљујем – рекао је Тасић.

ПРИТВОРЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ИЗНУДУ

Уцењивао преко телефона
и тражио паре

Припадници Министарства
унутрашњих послова ухапсили
су М. Ј. (1987) из Панчева због
постојања основа сумње да је
од две особе покушао да изнуди
више десетина хиљада евра.
У кривичној пријави коју
је полиција поднела против
њега пише да постоје основи
сумње да је он почетком
марта ове године жени из
Крушевца, која је једна од
двоје оштећених, са више телефонских бројева слао претеће поруке и од ње захтевао
да му преда 50.000 евра.
Осумњичени је у порукама
писао да је упознат с њеним
пословањем и да зна све о
њој и њеној породици, као и
о месту у коме живи. Међу-

тим, није рачунао с тим да ће
она пријавити полицији да је
добијала претње од њега.
Сумња се да је М. Ј. слао
претеће поруке и једном
приватном предузетнику из
Панчева и уцењивао га захтевајући да му да 20.000
евра. И у овом случају је жртва телефонских претњи и
уцењивања обавестила полицију о томе.
Убрзо после пријава претњи
полиција је идентификовала
оног ко је слао поруке, утврдила да је реч о М. Ј. и ухапсила
га у Београду. Он је приведен
Вишем јавном тужилаштву у
Београду уз кривичну пријаву
која га терети да је починио
кривично дело изнуда.

У оквиру акције „Скенер”, током које је 18. марта широм Србије ухапшено 46 особа осумњичених за криминал и прање новца, и у нашем граду је неколико
лица лишено слободе.
Кривичне пријаве поднете
против њих обухватиле су и неке особе које су већ одраније у
затвору због сумњи да су починиле друга кривична дела.
На конференцији за новинаре одржаној у МУП-у 18. марта
саопштено је да је међу ухапшенима у нашем граду Г. М. из
Качарева (рођен 1975), који се
терети за кривично дело фалсификовање службене исправе.

Припадници
панчевачке полиције
ухапсили још шест
лица која су
осумњичена за више
кривичних дела
фалсификовање
исправе, преваре
и злоупотреба
службеног положаја.

Међу ухапшенима и један инспектор
Кривичном пријавом коју је
полиција против њега поднела
Вишем јавном тужилаштву обухваћени су и Л. М. и И. У., запослени у панчевачкој Служби за
катастар. Постоје основи сумње
да су они сачињавањем и употребом лажне документације
омогућили да Г. М. упише у панчевачком катастру право својине над државним пољопривредним земљиштем у Качареву, величине 110 хектара.
У саопштењу Министарства
унутрашњих послова пише да
је тиме то земљиште изузето
из Програма расподеле од
2015. до 2016. године и није
издато на лицитацији. На тај
начин је ухапшеном Г. М.
омогућено да прибави противправну имовинску корист по
основу неплаћања накнаде за
државно пољопривредно земљиште у износу од 5.203.330

динара, на штету Министарства пољопривреде.
МУП је саопштио и да су
припадници панчевачке полиције ухапсили још шест лица која су осумњичена за више
кривичних дела фалсификовање исправе, преваре и злоупотреба службеног положаја.
Кривичном пријавом коју је
полиција поднела против њих
обухваћен је и Т. Ч. (1980) из
Панчева, који се већ налази у
притвору због других кривичних дела.
Постоје основи сумње да је
један од ухапшених, Ж. Б., заједно с приведеним Л. М. и И.
У., током 2014. и 2015. године
искоришћавањем свог службеног положаја обезбедио
противправну имовинску корист осталим осумњиченима.
Они су то ура ди ли та ко
што су ла жним до ку мен ти -

ма до ве ли у за блу ду оште ће не гра ђа не да ку пу ју зе мљу
од ње них пра вих вла сни ка.
На тај на чин су их на ве ли да
на сво ју ште ту ис пла те око
7.500.000 ди на ра.
Међу лицима ухапшеним
прошле недеље широм Србије
је и један инспектор полиције
из Сремске Митровице. Он се
терети да је шверцерима дувана унапред јављао за полицијске контроле, чиме им је омогућавао да сакрију своју робу
на време.
Слободе је лишен и судија за
прекршаје из Гуче који је тражио мито да би осумњиченима
за прекршаје одложио суђење.
Прошле недеље је притворено
и 16 саобраћајних полицајаца
из Београда, јер су тражили
мито од грађана који су прекршили саобраћајне прописе да
им не би писали пријаве.

ПОЛИЦИЈА УСПЕШНО СПРОВЕЛА ТРИ АКЦИЈЕ

Спречен шверц цигарета великих размера
За овај успех
заслужни полицајци
из Панчева
Вредност заплењене
робе процењена на
1,4 милиона динара
Министарство унутрашњих
послова је саопштило да је полиција у три одвојене акције
запленила око 30.000 паклица
цигарета различитих марки и
спречила њихово кријумчарење у Румунију.
У првој акцији полицајци
из Новог Пазара су у сарадњи с тамошњом Пореском
управом у путничком аутомобилу краљевачке регистрације пронашли 13.440
паклица цигарета различитих марки, без неопходне
документације, чија је вредност процењена на око
1.700.000 динара.
Тим аутомобилом је управљао четрдесетпетогодишњи
мушкарац из Крагујевца, који
се најпре оглушио о наређење
полицијских службеника да
заустави возило. Приликом
претреса његовог возила полиција је пронашла и три руч-

не радио-станице, које му је
такође одузела.
Против тог возача ће, по налогу надлежног тужиоца, бити
поднета кривична пријава за
кривична дела недозвољена

трговина и недозвољен промет акцизних производа, као
и за ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности и одржавању јавног реда и мира.

ПОКРЕТ ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Однедавно у новим просторијама
Од 16. марта Покрет ветерана
Војводине делује у новим просторијама, које се налазе у
Улици Петра Арачића 2-б
(бивша Петра Драпшина, у пасажу преко пута Градског услужног центра). Телефони за информације су 061/811-6008 и

013/416-137. У организацији
Окружног одбора Покрета ветерана Војводине, 20. марта је
одржан састанак чланова те
организације, а на њему се говорило о предстојећем скупу
САБОР-а (Савез борилачких
организација Србије), који ће

бити одржан 2. априла у Београду. Поред Драгана Поповића, секретара те организације, члановима САБОР-а
треба да се обрате и премијер
Александар Вучић и министар у Влади Србије Александар Вулин.

Другу акцију су спровели
полицајци из Бора и Кладова,
у сарадњи с припадницима
Граничне полиције, на обали
Дунава.
Они су том приликом од два
мушкарца старости 24 и 35 година одузели 7.000 паклица цигарета без акцизних маркица.
Вредност тих цигарета процењена је на 1,4 милиона динара, а мушкарци које је полиција пресрела терете се да
су хтели да их глисером, који
им је такође одузет, прошверцују у Румунију. Против њих
ће бити поднете кривичне
пријаве за кривично дело кријумчарење.
Поред тога, полиција из
Кладова је у аутомобилу борске регистрације којим је
управљао четрдесетдеветогодишњи мушкарац пронашла
4.000 паклица цигарета без
акцизних маркица у специјално направљеном бункеру.
За успех треће акције заслужни су полицајци из Панчева.
Они су у Ковину приликом
контроле камиона којим је
управљао возач с подручја Новог Пазара открили 12.500 паклица цигарета без акцизних
маркица.
Како је саопштено, шверцоване цигарете ће преузети Пореска управа, а против возача
ће бити поднета кривична
пријава надлежном тужилаштву у Смедереву. Он ће се теретити за кривично дело недозвољен промет акцизних производа.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПОЧЕЛЕ EДУКАТИВНО-ЕКОЛОШКЕ ПОСЕТЕ СЕЛИМА

ПОЊАВИЦА ПОНОВО ГЛАВНА ТЕМА
Градски тим најпре
обишао Омољицу и
Иваново
„Зеленило” и „Хигијена”
поклонили саднице и
канте за смеће
Важне датуме у марту и априлу када је реч екологији Град
Панчево је углавном обележавао у својој згради на Тргу краља Петра. Међутим, ове године идеја је да се задужени за
поменуту област на лицу места увере у то какви проблеми
муче сеоске животне средине.
Због тога је тим који предводи Владимир Деља, већник
за екологију, а чине га и представници Града, комуналних
предузећа „Зеленило” и „Хигијена”, као и уредништво редакције часописа „Екопедија”
(који издаје Градска управа),
осмислио серију едукативних
посета насељеним местима,
која је започета претходних
дана у Oмољици и Иванову.
Јапанци опет помажу?
Наведену делегацију је поводом Светског дана вода у уторак, 22. марта, угостила Месна заједница Омољица. Главни циљ био је обилазак Поња-

вице и подсећање на значај
очувања јединственог парка
природе.
И у Основној школи „Доситеј Обрадовић” било је речи о
плановима за ревитализацију
тог водотока; приказани су резултати акције „Сакупи, уштеди”, а чланови школске еколошке секције презентовали су
свој часопис, па је и идеја да
они практично комплетно
уреде пети број „Екопедије”.
Међу позванима су се нашли и чланови брестовачкоомољичког удружења грађана
„Наша Поњавица”. Они ће, заједно с представницима Града
и „Зеленила”, бити део радне
групе за решавање проблема
који тиште парк природе.

– Прва идеја је да се поједине
парцеле надомак Поњавице у
Омољици и Брестовцу изузму
из закупа државног пољопривредног земљишта. Чланови
удружења навели су да би што
пре ваљало и неке запуштене
пашњаке привести намени, што
би помогло споријем замуљивању Поњавице. За само одмуљивање дна тог водотока неопходно је много новца, али надамо
се да ће ствари кренути у добром смеру од маја, када ће нам
доћи Јапанци, који би направили детаљну анализу речног седимента по најсавременијим
стандардима. Биће им предложено да буду испитани узорци
материјала са дна Поњавице на
последице бомбардовања, ин-

дустријског загађења и употребе пестицида – навео је Владимир Деља.
Завршница у Брестовцу
Мини еко-караван је већ сутрадан, у среду, 23. марта, поводом
Светског дана метеорологије,
посетио Иваново. Говорило се
на различите теме – од утицаја
аерозагађења на време, преко
тога колико је Иваново у опасности од поплава, до туристичког потенцијала Дунава и
Дунавца. Посебан акценат је
стављен на важност уклањања
дивљих депонија и скори почетак редовног одношења ивановачког комуналног отпада
на нову депонију на Доловачком путу.
„Зеленило” је грађанима
обају села поклонило саднице
цвећа и других биљака, којима
ће бити украшена ударна места, док ће „Хигијена” поставити одређени број стубних
канти.
Планиран је и одлазак у Долово, где би фокус био на шумама и ветропарку, као и у Јабуку и Глогоњ, у којима ће бити речи о судбини Тамиша и
његовог приобаља.
Сам Дан планете Земље, 22.
април, биће обележен у Брестовцу, тачније на Поњавици –
месту одакле је караван кренуо.

ДАН ШКОЛЕ У ИВАНОВУ

За милион година
Основна школа „Моша Пијаде” у Иванову традиционално
прославља свој дан 15. марта,
када ученици са усхићењем
показују својим најближима
шта су научили и колико су
напредовали.
Свечаност у Дому културе почела је извођењем химне „Боже
правде”, а одмах након тога публика је уживала гледајући најмлађе – забавиштанце. Потом
су прваци рецитовали, ученици
трећег разреда оживели су сећања на металофоне и њихову
драж, а они који похађају други
и четврти разред показали су
шта могу машта, дечје руке и
чаше, изводећи неку врсту модерног плеса. Да читање није
лако, али да то може свако, доказала су деца из продуженог
боравка. Чланови драмске секције нижих разреда извели су
драматизацију бајке о рибару и
златној рибици. Уметнички по-

глед на решење проблема у
областима екологије, рециклаже и заштите животне средине
представили су чланови драмске секције виших разреда извођењем модерне верзије епске
песме о Марку Краљевићу и
Муси Кесеџији.
Директорка школе Сања Симић Мијатовић кратко се осврнула на развој образовне уста-

нове коју води и притом је истакла значај изградње мини пич
терена и реновирања фискултурне сале, а на крају је поделила поклоне ученицима петог,
седмог и осмог разреда који су
освојили награде на салонима
уметничких фотографија.
Будући да се у Иванову брижљиво негују вишејезичност и
мултиетичност, ученици су

певали и рецитовали на бугарском, мађарском и немачком
језику; четири песме је извео
регионални дечји хор „Dеl –
pacsirtаi”, који чине деца из
Иванова, Војловице и Скореновца, а наступила је и млађа
фолклорна секција Културноуметничког друштва „Иваново–Банат”.
Ивановчанин Љубомир Матијацу поклонио је школи одговарајући број музичких инструмената за формирање
школског оркестра, а ученици
петог и шестог разреда демонстрирали су како то звучи.
Приредбу је на маестралан
начин, уз бурне овације, окончао хор ученика и наставника
обрадом великог ексјугословенског рок хита „За милион
година”, насталог средином
осамдесетих година у склопу
тадашње акције помоћи изгладнелој афричкој деци.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Захваљујући донацији ЈКП-а „Зеленило” у школском дворишту су у петак, 18. марта, посађене педесет три младице
бреста. Завршена је реконструкција двеју просторија
кино-фото клуба „Поњавица” и мале сале Дома културе, у којој је постављено тридесет нових столица.
Банатско Ново Село: Ансамбл „Сант Ана” из истоименог румунског градића
код Арада одржаће целовечерњи концерт у суботу, 26.
марта, од 18 сати, а учествоваће и КУД „Др Раду Флора”
и дечје фолклорне групе Дома културе. Велики оркестар
припрема матрице за трећи
це-де на којем би се нашла
музика свих српских регија
бивше Југославије.
Долово: Јабучко позориштанце „Мали принц” је у
петак, 18. марта, одиграло
представу за децу под називом „Коктел-бајка”. Наредног дана је одржана десета
изложба овнова. Мултимедијални уметник из Београда Адам Ранђеловић представио је дело „Столица за
гађање” у недељу, 20. марта,
у Дому културе, а два дана
касније на истом месту панчевачки писац Немања Ротар промовисао је нову књигу: „Последњи Ромеји”.
Глогоњ: Комунално предузеће
уређује просторије фудбалског клуба. Према најавама
из ЈП Дирекције за изградњу
и уређење Панчева, радови на
изградњи капеле треба да
почну за десетак дана.
Иваново: Тим који предводи
Владимир Деља, већник за
екологију, а чине га и представници Града, комуналних
предузећа „Зеленило” и „Хигијена”, као и уредништво
часописа „Екопедија”, у среду, 23. марта, посетио је село.
Уколико временске прилике
буду то дозволиле, у петак,
25. марта, биће приређена
демонстрација игре попике.
Поводом католичког Ускрса,
такмичење у туцању јајима и
избор за најлепше јаје биће
одржани у суботу, 26. марта,
од 15 сати, у Дому културе.
Јабука: Позориште „Мали
принц” извело је представу

„Коктел-бајка” 15. марта у
дворани „Аполо”, а три дана
касније и у доловачком Дому
културе. Још један члан
Скупштине Месне заједнице
– Владимир Швец – повукао
је раније дату оставку. Почетком априла биће организовано дружење чланова
свих сеоских удружења.
Качарево: Дом културе заједно са школом припрема
трибине на тему борбе против
наркоманије и сиде. Уколико временске прилике буду
то дозволиле, у суботу, 26.
марта, око 9 сати, на СРЦ-у
„Језеро” почеће волонтерска
акција садње пет и по хиљада стабала живе ограде. Ме-

сна заједница припрема јавну набавку за скидање земљаних банкина у појединим улицама, како би вода
са асфалта лакше могла да
отиче у канале.
Омољица: Тим који предводи Владимир Деља, већник
за екологију, а чине га и
представници Града, комуналних предузећа „Зеленило”
и „Хигијена”, као и уредништво часописа „Екопедија”,
у уторак, 22. марта, посетио
је се ло. Из ло жба сли ка
„Предео као инспирација”
Је ле не Бад ње вац Ри стић
отворена је у четвртак, 17.
марта, у Дому културе, а наредног дана је јереј Драган
Уро шев одр жао три би ну
под називом „Радост васкршњег поста”.
Старчево: У организацији
КУД-а „Неолит” и Креативног културног клуба, приређено је „Вече народне и традиционалне музике” у просторијама ККК-а у петак,
18. марта, када је наступио
народни оркестар под управом Паје Убовића. Удружење спортских рибо ло ваца
„На дел” је у не де љу, 20.
марта, одржало оснивачку
скупштину.

У СТАРЧЕВУ ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА

За спас Надела
Након што је годинама, па и
деценијама, река Надела (или
Надел) бивала загађивана и
окивана у трску и муљ, немали
број Старчеваца није желео више да седи скрштених руку. Један од првих корака био им је
да
формирају
Удружење
спортских риболоваца „Надел”, које су почетком фебруара регистровали у АПР-у.
Оснивачка скупштина је одр-

жана у недељу, 21. марта, у малој сали Дома културе, пред
стотинак људи, међу којима се
нашло петнаестак чланова и
двадесетак деце, као и представник Уједињених риболоваца Србије за јужни Банат –
Александар Петровић.
За председника је изабран
Далибор Танев; потпредседник је Дарко Цетић, секретар
Милан Бојовић, а у управи су и

Давор Иванков, Милан Бојовић и Дејан Станковић. Презентован је идејни пројекат
Милана Првуља, који подразумева уређење приобаља, крчење трске, израду платформи за
пецање, кућице на води, простор за роштиљање...
– Прва наша акција, средином априла, треба да буде чишћење десне обале, код такозване
ваљаре. Позивамо све заинтере-

АКЦИЈА ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”
соване да се прикључе тој и
предстојећим активностима, а
они који желе да се учлане, све
информације могу добити на
број телефона 064/365-66-13 –
навео је Танев.
За љубитеље Надела је охрабрујуће и то што је, након
уклањања сеоске депоније, дубина те реке порасла на око
три метара, па је у последње
време и све више рибе.

Брестови у Брестовцу

ЖИВО У ДОЛОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Коктел-бајка и последњи Ромеји
Протекла недеља у доловачком
Дому културе била је испуњена
занимљивим догађајима.
Најпре је у петак, 18. марта,
јабучко позориштанце „Мали
принц” одиграло представу за
децу под називом „Коктел-бајка”. У мешавини „Црвенкапе”,
„Пепељуге”, „Снежане” и других класичних бајки сценом је
продефиловало преко двадесет учесника. Поред малишана, удео у овој инклузивној

представи имали су и одрасли
из Дома „Срце у јабуци”, а
представа је реализована уз
помоћ доловачке Месне заједнице.
Два дана касније, у недељу,
20. марта, млади мултимедијални уметник из Београда
Адам Ранђеловић је кроз причу, слајдове и кратке филмове
приказао своје прво дело
„Столица за гађање”. То дружење организовала је редак-

ција електронског часописа
„Видело” у сарадњи с локалним књижевним клубом у
формирању.
У уторак, 22. марта, Доловци су, у организацији библиотеке локалне културне установе, поново имали прилику да
се друже с Немањом Ротаром.
Овај афирмисани панчевачки
писац је након непуне године
од промоције књиге „Сутрадан после детињства” предста-

вио недавно објављену књигу
„Последњи Ромеји”. Дело је
спој двају његових романа
(„Последња ноћ на Леванту” и
„Чувари Балкана”), допуњено
новом новелом – „Златни рог”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ученички парламент Основне школе „Олга Петров” из
Брестовца и тамошња Месна
заједница успели да спроведу у дело идеју о озелењавању школског дворишта.
Да би тако нешто било реализовано, кључна је била
одлука директора ЈКП-а „Зеленило” Драгана Катуце и
руководства те фирме о донацији садница поменутој
образовној установи.

Захваљујући томе у петак,
18. марта, у школском дворишту било је радно, весело
и разиграно. Ученици су, заједно с наставним особљем и
запосленима у ЈКП-у „Комбрест”, засадили педесет три
младице бреста.
Сличне активности, с циљем
очувања животне средине и
подизања еколошке свести,
планиране су и за наредни
период.
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КУЛТУРА
ДРАМА О ТРАГАЊУ ЗА СУШТИНОМ

Културни телекс

ХАНА И ЊЕНА СЕНКА

Музика
Понедељак, 28. март, 18 сати, дворана Културног центра:
37. фестивал музике за децу „Распевано пролеће”.
Уторак, 29. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт камерног састава „Камерата”.
Четвртак, 31. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт Слободана Миливојевића (гитара).

Пројекат Алисе Лацко
и Јелене Ђулвезан,
младих панчевачких
глумица

Представа

„Она” – награђивана
с добрим разлогом

Петак, 25. март, 19.30 и 21.15, сцена Културног центра:
представа „Рахелина кутија” Владе Петрића и Николе Јеловца.

Програм за децу
Субота, 26. март, 12 сати, дворана Културног центра: „Позоришни матине суботом” – представа за децу „Школа за
кловнове” позоришта „Лане” из Кикинде.

Књижевност
Уторак, 29. март, 19.30, Градска библиотека: представљање монографије „Дору Босиок”. Учествују Дору Босиок, графичар и сликар, и Душан Павловић, песник и новинар.
Среда, 30. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција књиге поетско-путописних есеја „Градови” Сање Домазет. Учествују: Гордана Стојановић (уредница
књиге) и ауторка.
Четвртак, 31. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција књиге и концерт „Нил Јанг – Тешко извојеван мир: сан једног хипика”. Учествују Вуле Журић,
Момчило Рајин, Александар Шурбатовић и Иван Умељић.

Тематски програм
Петак, 25. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Увод у елементарне основе магије” одржаће мађионичари
Давид Колаковић и Лука Ивановић.
Среда, 30. март, 12 сати, дворана Културног центра: школско такмичење ученика Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево.
Четвртак, 31. март, 19.30, Градска библиотека: предавање
др Ђорђа Јанковића „Словени у Банату и Бачкој у трећем и
четвртом веку нове ере”.

ПРОМОЦИЈА МЕМОАРА НИЛА ЈАНГА

Сан једног хипика
У четвртак, 31. марта, од 20
сати, у дворана „Аполо” Дома омладине биће одржана
промоција књиге „Нил Јанг
– Тешко извојеван мир: сан
једног хипика”. О књизи ће
говорити књижевник Вуле
Журић, рок критичар Момчило Рајин, уредник издавачке куће „Дерета” Александар
Шурбатовић и филозоф и поштовалац дела Нила Јанга –
Иван Умељић.
„Легендарни музичар и
текстописац Нил Јанг овим
искреним и духовитим мемоарима нас води на гитарско, хипнотичко путовање
кроз своју каријеру, која
траје више од 40 година. Тешко извојеван мир сумира
успоне и падове овог јединственог уметника. Нарочиту

вредност овој књизи даје то
што није једна од оних аутобиографија рок звезда на
које смо навикли”, наводи
се у најави догађаја.
Улаз је слободан.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Робин мора да бира”
Елене Кедрос
Пред вама је други наставак
у серијалу „Легенда о Робин”. Робин наставља да
живи у шуми, док су Мад и
Брејлин, њени пријатељи из
дружине, прешли да живе у
замку у Шелфорду. Наиме,
испоставило се да је Мад
наследник барона Талбота.
Када млади барон запроси
своју вољену Брејлин, настаје низ проблема, а онда
она изненада нестаје. Робин, Роберт, Јуарт и неколико нових чланова дружине
крећу у потрагу...
Два читаоца који до среде, 30. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„За чим је најузбудљивије трагати?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Робин мора да бира” Елене
Кедрос. 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, 25. март 2016.
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Представа „Она” (ауторски
пројекат Мие Кнежевић, Алисе
Лацко и Јелене Ђулвезан) изведена је у среду, 16. марта, на
сцени Културног центра. Панчевачка публика је имала прилику да је види летос, на 44.
„Екс театар фесту”, када је и
проглашена за најбољу. Поред
Панчева, награђена је и у другим градовима широм Србије.
Тако је већ на првој премијери,
у Тузли 2014. године, освојила
друго место. Прошле године у
септембру на Фестивалу дуодраме у Тополи проглашена је
за најбољу представу, а Алиса
Лацко и Јелена Ђулвезан поделиле су награду за најбољу
женску улогу фестивала.
Како кажу ауторке, прeдстaвa
гoвoри пре свега o рaзумeвaњу и
нeрaзумeвaњу сeбe, о излaску из
млaкoг трaнсa свaкoднeвицe и
улaску у свoj унутрaшњи свeт.
– Током мастер-студија кренуле смо у потрагу за текстом
који нас се тиче и наишле на
драму „Хана и Хана” Мире Перић Краљик. Одмах смо осетиле да нас нешто у њој покреће,
али је радња те драме другачија од онога што смо на крају направиле. Контактирале смо са
ауторком и у преписци с њом
смо биле током процеса стварања текста „Она”, да би на
крају и Мира сама рекла да је
то потпуно нова драма. Дала
нам је благослов да задржимо
име главне јунакиње – Хана,
као неку врсту омажа њеном
тексту, иaкo сe Хaнe у oвe двe
дрaмe вeoмa рaзликуjу. Тако је
на крају „Oнa” постала
aутoрски прojeкaт чији су текст
уобличиле Mиа Кнежевић, Мина Милошевић и ја. Нaстao је
мeђу-сoбним
прeплитaњeм
тeкстoвa сa жeнских блoгoвa

Како (не)разумети себе?
„Wonderful Failure” aутoркe
Taтjaнe Tуцић, тeкстa „Oнa”
aутoркe Maгдe Jaњић, кроз разговоре и искуства како нас трију, тако и оних који нас окружују, а мoтиви прeузeти из дрaмe
„Хaнa и Хaнa” пoслужили су
кao ин-спирaциja и пoкрeтaч зa
ово истрaживaњe – рекла је Јелена Ђулвезан.
Лик Хaнe je настао као рeзултaт прикупљaњa рaзличитих
испoвeсти жена.
– Хана може бити било ко
од нас! Овде није важно да ли

она наизглед живи живот као
из бајке, да ли има посао или
новац. Важно је да је упала у
рутину, да је попримила модел живота који нам је сервиран, где смо сви увек, по сваку
цену, млади и лепи, нашминкани, насмејани, куртоазни...
Жене желе да буду као Мадона, Никол Кидман или Сара
Џесика Паркер, каквима их
виђамо на насловним странама магазина и на црвеним теписима. Онда се питају да ли и
мушкарци желе од жена да за

њих оне буду такве, па пребацујемо кривицу с једних на
друге, а заправо се бојимо да
се позабавимо неком нашом
суштином – сматра Алиса
Лацко.
Премијерна и репризна извођења ове представе широм
Србије прате позитивни коментари и подршка. У неким
градовима, попут Зрењанина,
имају и своје фанове, па је чак
написана и једна песма инспирисана овом представом.
С. Ћирковић

РА ХЕ ЛИ НА КУ ТИ ЈА
Након представа „Ручни рад” и „Она” у петак, 25. марта, од 19.30, као и од 21.15
(други термин је понуђен због великог интересовања), на сцени Културног центра биће
изведена још једна представа у којој главне
улоге тумаче глумице. У овом случају то су
Бранка Петрић, Мирјана Карановић и Нада
Шаргин.
„Рахелина кутија” Владе Петрића и Николе
Јеловца настала је у копродукцији „Кино-театра”
и Југословенског драмског позоришта. То је
комад саздан од документарне грађе о нашој
великој глумици Рахели Ферари, која је фашистичку окупацију провела у Београду.
У драматуршком погледу, у тексту се стратешки и темељно замагљују и укидају грани-

це између „fiction” и „faction”, документарне
грађе и њене сценске обраде. Посреди је
драматуршко-редитељски концепт вишегласне исповести: три глумице интерпретирају
Рахелу у различитим периодима, на основу
мемоарских записа сачуваних на цедуљама
у некој борхесовској кутији, што је потпуно
оригиналан, ауторски поступак.
Д. М.

У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДСТАВЉЕНА ДЕСЕТА ИЗЛОЖБА

Панчевачки Бијенале
цртежа

Уметност, архитектура,
дизајн

У уторак, 15. марта, у Музеју
Војводине у Новом Саду
представљен је пети Бијенале
цртежа Србије, чији је покретач и организатор Историјски
архив Панчево. Изложбом су
били обухваћени сви радови
(укупно 71) што су 7. новембра 2015. били приказани

панчевачкој публици, као и
десетак цртежа аустријских
уметника који су били гости
ове манифестације. Новосадском отварању су присуствовали и првонаграђени аутор
Јозеф Клаћик из Петроварадина и други уметници и учесници у овој манифестацији.

СВАКОГ УТОРКА У АПРИЛУ

Сто фотографија
за 100 минута
Удружење грађана „Посети
Панчево” овог априла ће у
дворани „Аполо” приредити
нову серију предавања с приказивањем фотографија, видео-снимака и секвенци из
филмова и ТВ емисија сниманих у Панчеву и околини, под

називом „Сто фотографија за
100 минута”. Сваког уторка у
априлу, од 19 сати, биће одржано по једно овакво вече, а
теме ће бити: „Виртуелна шетња обалом Тамиша” (5. апри-

ла), „Маркетинг и пропаганда
у Панчеву” (радни наслов; 12.
априла), „Приче из кафане”
(19. априла) и „Разгледнице и
дописнице” (26. априла).
Чланови удружења „Посети
Панчево” Живана Крејић и
Ненад Живковић позивају грађане да, уколико желе да уступе своје фотографије и друге
артефакте из историје Панчева, успоставе контакт с њима
путем телефона 063/372-298
или 066/900-78-78, или да им
се обрате преко „Фејсбук”
стране www.facebook.com/poseti.pancevo/. После скенирања, у року од неколико дана,
према договору, фотографије
ће бити враћене.
Програм се реализује у сарадњи с Домом омладине и Историјским архивом у Панчеву.

На Архитектонском факултету у Београду у суботу, 19.
марта, приређена је промоција публикације објављене поводом десете
изложбе „Уметност,
архитектура, дизајн”
(X UAD), која је крајем децембра била
отворена у Галерији
савремене уметности.
Том приликом је одржана пројекција видео-рада
насталог у оквиру те панчевачке манифестације. Десета

изложба је обухватила више
сегмената, а у савременој галерији су Драган Јеленковић,
Марко Салапура,
Бранка Кузмановић, Милена Кордић, Игор Рајковић, Дејан Тодоровић и Ана Зорић покушали да
одговоре на питања о феномену
галерије и галеријског простора, уз синтезу уметности, архитектуре и дизајна.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Награда Београда
На листи кандидата за награду Града Београда за 2015. годину налазе се и три наша суграђанина. Писац Вукашин
Штрекер, који већ неколико

година живи у Њујорку, нашао
се међу другим српским књижевницима с књигом песама
„Амерички кошмар”, у издању

ЛОМ-а. У области „Позоришно стваралаштво” номинован је Слободан Бештић за
улогу Томаса Бернхарда у монодрами „Моји дневници”,
која је настала у копродукцији
Народног позоришта из Београда и Културног центра
Панчева. У истој категорији је
и глумац Небојша Глоговац за
улогу судије Адама у комаду
„Разбијени крчаг” Југословенског драмског позоришта.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ТРИНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНЕ ФОТОГРАФИЈЕ И ПОДВОДНОГ ФИЛМА

ПОД ВОДОМ СЕ УКЉУЧЕ СВА ЧУЛА
Награде за ауторе
најбољих фотографија
Шаролик избор
филмова о световима
испод пучине

Фото Јанез Крањц

У фоајеу Културног центра у
уторак, 22. марта, почео је
тродневни 13. међународни
фестивал подводног филма и
подводне фотографије, чији је
организатор Клуб подводних
активности Панчево. Као и
обично, током отварања изложбе ауторима најбољих фотографија су уручена признања.
За категорију макро награђена је Ивана Орловић Крањц,
најбољу композицију забележио је Марко Лазаревић, док
је најбољу фотографију рибе
послала Ана Мијалковић.

– Подводном фотографијом
се бавим само годину дана. Међутим, чим сам кренула на курс
роњења и подводне фотографије, почела сам много да роним и
много да фотографишем на разним локацијама, тако да сам
прилично избрусила то знање.
Подводни свет сам одувек обожавала. Он је и мистериозан, и
занимљив, и прелеп – изјавила
је Ана Мијалковић.
Када је први пут заронила,
она се осетила „као код куће”.
– Роњење за мене није
спорт, више је нешто као психотерапија и потпуно уживање
у тренутку. Пошто волим и
фотографију, тај спој ми је чисто савршенство. Када сте под

водом с фото-апаратом у рукама, укључе вам се сва чула и
осећате се као да сте у лову,
али на живот, не против њега
– додала је Ана Мијалковић.
Ивана Орловић Крањц, која
заједно са супругом Јанезом
Крањцем, води клуб „Свет роњења”, од прошлог марта до
данас боравила је у седамнаест различитих земаља и 37
викенда је провела ронећи по
разним морима и језерима.
– Чини ми се да сам током
прошле године више времена
проводила под водом него на
копну – рекла је Ивана Орловић Крањц.
За то време она и Јанез
Крањц су снимили чак осам

подводних филмова. Пре две
недеље су се вратили с Кубе,
где су радили филм о крокодилима и ајкулама, што је за
нашу саговорницу било веома
узбудљиво.
– Сутра (23. марта – прим.
аут.) крећемо на Филипине.
Тамо ћемо снимати ајкуле, али
и шарене рибице, и тамо ће сигурно бити мало мирније и уз
мање адреналина него на Куби. Бићемо на острву Палаван,
које има феноменалну природу, то је џунгла с водопадима и
језерима и под водом има
много тога да се истражује –
објаснила је Ивана Орловић
Крањц.
Иако је реч о међународном
конкурсу, ове године су стигле
само фотографије из Србије,
али их је било много. Према
речима организатора Славка
Макаре, председника Клуба
подводних активности Панчево, од педесет пристиглих радова није било лако одабрати
три најбоља.
Филмски програм је, као и
претходних година, био шаролик. Макара је посебно издвојио филм „Сом” аутора из Беле
Цркве, који говори о сому који
је приликом једног зарона
екипе дошао до ронилаца и
понашао се као њихов љубимац, што је у природи крајње
неуобичајено.

„СВЕТИОНИК” У ГАЛЕРИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Још једна пролећна изложба
Удружење ликовних уметника „Светионик” приредило је
сада већ традиционалну пролећну изложбу радова својих
чланова у уторак, 22. марта, у
галерији Градске библиотеке.
Била је то добра прилика да
се грађани подсете препознатљивих радова Емила Сфере,
Наде Оњин Жужић и Иване
Маркез Филиповић, да завире у нове поетике Драгана
Ђорђевића, Слађане Динић
Ђорђевић и Јелене Бадњевац
Ристић, али и да погледају
шта се од прошлог марта радило у атељеима Весне Петрић, Јелене Лалић, Биљане
Долић, Мирјане Шуњеварић
Шимуновачки, Жени Келец,
Владимира Миловановића и
Мими це Алексић. По себ но
освежење представљају рад
Маријане Оро, која се недавно при дру жи ла „Све ти о ни -

једном годишње окупимо и
прикажемо суграђанима на
чему смо радили у претходном периоду. Поред тога,
„Светионик” ће настојати да и
ове године приреди акцију
„Ликовни трг”, али и да реализује нека нова дешавања,
пошто нам идеја уопште не
мањка – објаснила је Јелена
Лалић, председница УЛУ
„Светионик”.
Као и обично, пролећну изложбу тог удружења карактерише разноврсност поетика,
техника, тематике и приступа
стваралаштву. Сам „Светионик” постоји од 2007. године,
а чини га двадесетак уметника
из нашег града.
ку”, као и слике Миливоја
Ђорђевића, гостујућег аутора
на овој изложби.
– Пролећна изложба истовремено је и прилика да се

РЕВИЈА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Ташнице из бакиног
ормана

Тематска изложба „Ташнице”
Драгиње Москарели из збирке
Музеја примењене уметности у
Београду, приређена крајем
фебруара у Народном музеју,
затворена је 22. марта на специфичан начин – ревијом под
називом „Ташнице из маминог
и бакиног ормана”. Манекенке

и манекени били су ученици
другог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај”, а они с најлепшим ташницама освојили су
награде. Оливија Сладојевић,
кустос-педагог Народног музеја, најавила је још заједничких
акција у сарадњи те институције и основних школа.

ПЕРФОРМАНС МАЈЕ БЕГАНОВИЋ

Жена – пет ставова
У Галерији савремене уметности у понедељак, 21. марта,
приређена је изложба фотографија уз пратећи перформанс под називом „Жена –
пет ставова” Маје Бегановић.
Сваки од тих ставова траје
минут и представља по једно
ментално стање кроз које
жена пролази, од најранијих
дана, преко учења балета,
трудноће и освешћивања, до
година зрелости, када достиже свој пуни капацитет.
– За перформанс „Жена –
пет ставова” мотивисало ме
је лично искуство сазревања
и освешћивања кроз које сам
прошла. Као што сматрам да
је род друштвени конструкт,
тако верујем и да се жена
не рађа освешћена, него освешћеном постаје током времена, а нарочито у патријархалном друштву какво је ово наше
– објаснила је Маја Бегановић.
Она је додала да је перформанс био присутан у њеном
стваралаштву и раније. Сматра га једноставним чином који заправо и не изискује неки
посебан медиј, већ уметница/уметник може рећи све
својим присуством, ставом и
гестом. „Жена – пет ставова” у

највећој мери говори о женама из нашег окружења.
– У патријархално уређеном
друштву жене се гуше у наметнутим улогама, које их понекад

потпуно прогутају. Важно је говорити о темама као што су насиље над женама, право на једнаку плаћеност на раду итд. Да
би жене биле јаке, потребна је
подршка друштва и освешћивање што већег броја жена – рекла
је Маја Бегановић.
Изложба се може погледати
до 31. марта.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Купохоличарка спасава
ствар" Софи Кинселе
Софи Кинсела је у новом,
осмом роману у серијалу о
купохоличарки својој јунакињи Беки спремила још
једну незаборавну авантуру
у урнебесној и ведрој завршници америчке авантуре
која је почела књигом „Купохоличарка у Холивуду"!
Беки Брендон (девојачко презиме Блумвуд) креће у праву спасилачку мисију, преко америчког запада до Лас Вегаса! Њен
отац је нестао када је кренуо из Лос Ан елеса у тајанствену потрагу, заједно
с мужем Бекине најбоље
другарице Суз. Бекина мама хистерише, а Суз пада
у очајање. Што је још горе,
Беки на путовању мора да
трпи и мрску Дуго но гу
Кучку Алишу, за коју је
убе ена да нема добре намере. Када схвати колико
је њеним пријатељима и
по ро ди ци по треб на по моћ, Бе ки сми шља свој
најхрабрији, најлу и, најбриљантнији план! Хоће

ли тако успети да им помогне сад кад им је најпотребнија?
Софи Кинсела је заправо
псеудоним Медлин Викам.
Софи је њено средње име, а
Кинсела мајчино презиме.
Пријатељи и породица је
зову Меди. Ова ауторка је,
пре него што ће се посветити литератури, радила као
новинар пратећи сектор
тржишта и финансија.

Два читаоца који до среде, 30. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„У којим ситуацијама схватите да се у вама крије купохоличар/купохоличарка?", наградићемо по једним примерком књиге „Купохоличарка спасава ствар" Софи Кинселе.
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.

МОЈ

избор МОЈ

Уметношћу против
заборавa
Тијана Вујовић, филолог
КЊИГЕ: Вероватно сте већ
набавили свој примерак
другог тома „Моје борбе”
Карла Увеа Кнаусгора, што
и јесте обавезна лектира,
али препоручићу вам књигу
која би лако могла да вам
промакне. То је последњи
роман Казуа Ишигура „Закопани џин”, објављен недавно и у српском преводу. Сваки роман овог британског аутора јапанског порекла вредан је пажње, али „Закопани
џин” је једно посебно изненађење за његове обожаваоце.
Универзална прича о најбитнијим животним вредностима овог пута је смештена у фантастични свет,
налик толкиновском. Није
то обична прича о вилењацима, змајевима, бауцима и
витезо вима, већ озбиљ на
ода важности људског сећања. Као и сваки велики писац, Ишигуро превазилази
границе жанра и ствара чудесну параболу о љубави и
праштању. У овом добу забо рава и брзог живљења
подсећа нас на важност сећања и људског искуства у
трагању за срећом и вечним
смирајем.
ИЗЛОЖБЕ: Још овог викенда имате прилику да свратите у Кућу легата у Београду и
погледате занимљиву изложбу графика Салвадора Далија. Изложени су опуси
„Божанствена комедија”,
„Библија сакра” и чувени
„Далијеви коњи”. Духовни
садржај виђен очима надреалисте свакако ће вам разиграти машту. А децу поведите
у недељу, 27. марта, у Музеј

афричке уметности на изложбу „Ибеђи: два пута рођени”, јер ће за најмлађе
бити организована креативна радионица „Уметност и
мотиви народа Јоруба”, где
деца праве различите предмете инспирисана изложеним скулптурама и митским причама.
ФИЛМ: У току је Београдски
фестивал документарног и
краткометражног филма, па
планирам да у суботу, 26.
марта, одем пред свечано затварање на пројекцију холандског филма „Необична
љубавна афера са егом”.
Истинита сведочења о клопкама самозаборава овог пута
кроз јурњаву за успехом и
бриљантношћу.
ПРЕДСТАВЕ: Већ годинама
обилазим дечја позоришта и
одлично се проводим. Сјајна вест је да ће 8, 9. и 10.
априла у позоришту „Пуж”
бити одржана премијера
представе „Тајна супер блага”, па сви очекујемо сјајну
забаву у друштву Бранка
Коцкице и његове дружине.
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ЈУЖНИ БАНАТ

Сви треба сада отворено да предочимо нашим
комшијама резултате нашег досадашњег рада.
Виолета Симић, директорка Дирекције
за изградњу Општине Бела Црква

Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРА: КОВИН

ДРУШТВО, ПОЛИТИКА: БЕЛА ЦРКВА

КОВИНСКИ ПОЗОРИШНИ СУСРЕТИ

ПОТЕНЦИЈАЛИ СУ ТУ, ПОТРЕБНИ РАД И УПОРНОСТ

Нови почетак
Од 24. до 27. марта у Центру
за културу у Ковину биће
одржани први Ковински позоришни сусрети (КоПС)
„Нови почетак” и том приликом ће на репертоару бити
пет занимљивих представа.
Mанифестацију ће 24. марта
у 20 сати отворити представа
„Битеф театра” – „Чехов је
Толстоју рекао збогом” Мира
Гаврана, у режији Ирфана
Менсура. Наредног дана, 25.
марта, у 20 сати, пред ковин-

ском публиком биће изведен
комад „Постмодерни кабаре
доброг војника Швејка” глумачког ансамбла Народног
позоришта из Шапца, у адаптацији и режији Александра
Лукача. У суботу, 26. марта,
најпре ће у 12 сати бити приказана гостујућа дечја представа „Свињарева тајна”
Градског позоришта из Смедеревске Паланке, а потом,
од 20 сати, представа Крушевачког позоришта „Лепотица
Линејна” ирског драмског

писца Доналда Макдоне, која третира проблем насиља у
породици, право на избор и
слободу сопственог идентитета. За крај (27. март у 20
сати) остављена је „Велика
драма” позоришта „Крушчић”, које је 2015. године
проглашено најбољим аматерским театром у Србији.
„Будући да је традиција
позоришне публике у овом
граду дуга, ово је прилика да
се она и представи оваквим

те а тар-фе сти ва лом. Мо то
манифестације ’Нови почетак’ отвара могућност успостављања једне традиције,
али и актуализује питање
тренутка у друштвеним односима с глобалног становишта, али и са микростановишта”, наводи се у најави програма.
Селектор првог КоПС-а је
редитељ Александар Саша
Волић, а уредник фестивала
је Ваштаг Вендел.
Д. М.

Жене у прошлости нису имале
једнаке шансе. У последњих
неколико деценија ствари се у
том смислу мењају. У свим
сферама друштва, па и у политици. Ипак, у Србију, а поготово у мање средине, све стиже
касније, па и позитивне промене. Даме, нажалост, морају
дупло више да се труде да би
се доказале и освојиле наклоност у још увек патријархалном друштву. Ово је сторија о
Белој Цркви, месту у нашем
округу, из перспективе грађанке која је недавно ушла у
политику и захваљујући својим способностима, образовању и знању брзо успела да се
пробије. Наравно, ово је прича
и о њој и њеном ангажовању.
Постоје реални изгледи да ће у
врло скорој будућности градић
на југоистоку Баната – Белу
Цркву – водити Виолета Симић. Ова дипломирана правница није била случајни пик за
саговорницу о данашњици тог
места. Прво смо се мало распитали о томе коју припадницу
лепшег пола тамо уважавају а
да су јој интересовања и позитивно пословање и политика;
када смо стигли у тај градић,
направили смо мини-анкету
међу њеним суграђанкама о
томе како је доживљавају. Све
су имале само речи хвале, а неколико њих нам је рекло да је
она одувек била „канцеларија
за помоћ и брзе одговоре”.
Пошто смо јој то на њеном
радном месту директорке Дирекције за изградњу Општине
Бела Црква саопштили и замолили је за коментар, Виолета
Симић се насмејала и рекла:
– Сигурно ме најбоље памте
из периода када сам била извршна директорка правних послова „Јужног Баната”, дела
„Агромаркет система”, једне од
двадесет најуспешнијих фир-

Панорама Беле Цркве: окружена прелепом природом и језерима
„Сабља”, током које сам радила у истражном одељењу Општинског суда, прешла сам у
поменуту компанију. У њој
сам провела преко десет година обављајући многобројне
послове, који су и превазилазили опсег деловања правника. У приватним фирмама те
позиционирају једино резултати рада, верујем да сам их
имала. Обављала сам и дужност директора Центра за социјални рад, а сада сам ангажована и као заступник капитала „Водопривреде” – прича
Виолета Симић.
Пожелела је да се, како каже, окуша и у политици, не би
ли на тај начин помогла средини у којој живи од рођења.
Учланила се у СНС и захваљујући већ стеченој репутацији

СТОЧАРСТВО: САКУЛЕ

ДО БРО ДО ШЛИ!

Овчарски дани

Општина Бела Црква има одличан официјелни сајт: belacrkva.rs.
На њему се могу прочитати демографски и географски подаци, као и они о историји, привреди, невладиним организацијама, култури, образовању... Добро дошли!

Вероватно најпознатија манифестација која велича једну
од најкориснијих банатских
живуљки биће приређена наредног викенда у месту Сакуле, у општини Опово.
Овогодишњи „Овчарски дани” биће отворени у петак, 25.
марта, у 19 сати, изложбом
слика и поетском вечери.
Главног дана, у суботу, 26.
марта, већ у 8 сати почеће изложба овнова и крава, као и
такмичење у припремању чобанског паприкаша. Пола сата касније уследиће богат

програм, када ће, поред осталог, бити изложени производи народне радиности и пољопривредне машине.
Свечано отварање је заказано за 11 сати, након чега
ће уследити проглашење најбољих у више категорија.
Можда најпримамљивији
догађаји овог програма јесу
трке магараца, које почињу у
13 сати.
Све време госте ће увесељавати културно-уметничка друштва, гајдаши, добошари...
Ј. Ф.

ми у земљи. То ми је било велико професионално и животно искуство. Људи су долазили
код мене и кад год сам била у
прилици, трудила сам се да им
помогнем колико могу.
Почела је као приправница
у суду и наставила да се професионално развија и гради
каријеру.
– Није било као данас: прво
радно место мора да буде директорско. После операције

способне правнице, организаторке и менаџерке постала је
координаторка шеснаест месних одбора те странке и доспела на прво место листе
пред локалне изборе.
– Једино сам ново лице на
политичкој сцени Беле Цркве,
што сматрам за своју предност.
Оно по чему су ме препознавали до уласка у политику, а СНС
је моја прва странка, у коју сам
ушла јер сам видела да даје

простор женама, јесте искључиво моја пословна биографија. С обзиром на то да сам прва
на листи и да уживам поверење
виших структура странке, логично је да сам и кандидаткиња за председницу Општине
Бела Црква – објашњава Виолета Симић.
Ако освоји поверење суграђанки и суграђана, она ће, каже, дати све од себе да им помогне у свакодневном животу.
– Уочила сам из угла опозиције да се буџет општине, тако
мали какав јесте, троши по сасвим лошем реду приоритета.
Приликом недавног прекомпоновања власти прво што смо
учинили било је да смо ставке
репрезентације и трошења бензина ребалансом преусмерили
на подстицај развоја пољопривреде. До сада није било рационалног трошења буџета и субвенција, а када је располагање
новцем у питању, мислим да то
као жена умем боље од многих
– уз осмех закључује она.
Додаје да су важне инвестиције, те да Бела Црква има потенцијале, као што су туризам
и развој привреде.
– Нисмо неозбиљни, па ни ја
не обећавам да ће сви одмах
осетити напредак у свакодневном животу. Али Бела Црква,
као место на једанаест километара од Румуније, имала је
прилику да конкурише за новац из бројних фондова, а ово
је једина погранична општина
која у пројектима није успешно учествовала. То ћемо променити, бићемо упорни на више фронтова, па ће резултати
доћи. Рецимо, белоцркванска

језера имају огроман туристички потенцијал и летвица
до које треба да стигнемо мора
да се подигне. Природне лепоте су ту, али не и смештајни
капацитети и добар ресторан;
мора се субвенцијама помоћи
домаћинствима да се укључе у
развој туризма и тиме и себи
донесу бенефит. Важна је инфраструктура, баш као што су
неопходни садржаји: у Белој
Цркви током лета постоји само „Карневал цвећа” – прича
Виолета Симић.
Поред поменутог, Бела Црква има очувано градско језгро, Делиблатску пешчару,
Дунав, Неру, излетишта...
– Уместо да се у последње
четири године улагало у развој
и промоцију наших предности,
власт, у којој од свих странака,
а има их десетак, само СНС није учествовао, трудила се да
„запошљава” свој кадар на
фиктивним радним местима у
јавним установама и предузећима. Новац из буџета је ишао
на те плате; ради се о тридесетак људи који се нису појављивали на послу. Сви треба сада
отворено да предочимо нашим
комшијама резултате нашег
досадашњег рада, како личног,
тако и оног из сфере партијског удруживања – наглашава
Виолета Симић.
Пожелела је да суграђанкама и суграђанима који се баве
политиком на крају поручи:
– Волела бих да до избора не
буде агресивних, јер ћемо и после њих, као и сада, бити само
људи с различитим ставовима
према животу и политици.
С. Трајковић

ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

Матић: Блокираћемо саобраћај у граду!
Прошле недеље смо у разговору с Браниславом Матићем,
овлашћеним лицем Групе грађана „За бољи Вршац”, сазнали да је он још 11. марта 2016.
предао Градској изборној комисији листу са 45 кандидата,
с припадајућом документацијом и 1.660 потписа грађана, у
жељи да група грађана коју
предводи поново учествује на
локалним изборима за Скупштину града Вршца. Тада настали проблеми још увек нису
решени. Матић о томе каже:
– Група грађана „За бољи Вршац” је невладина и нестраначка
организација која је у Скупштини Вршац већ четири године
критичар актуелне власти и неконтролисане потрошње буџетских средстава. Пред ове избо-

ре добили смо највећу досад забележену подршку од грађана.
Од 11. марта стрпљиво и цивилизовано легитимним и законским средствима покушавамо
да остваримо наше Уставом гарантовано право да бирамо и
будемо бирани. Рокови које је
законодавац прописао за решавање спорних питања, као и за
отклањање недостатака у предатој документацији, мере се са
12 сати, 24 сата и 48 сати. У нашем случају истиче већ преко
300 сати како нас Градска изборна комисија упућује на
Управни суд, а суд враћа Градској изборној комисији, из нама
неразумљивих, формалних разлога.
Он објашњава да без решења
Управног суда, било позитивног,

било негативног, ГГ „За бољи Вршац” не може „наставити започете изборне радње, нити кренути с новим радњама из почетка”.

– Управни суд се већ данима не оглашава. Пошто се
правни систем поиграва нашим уставним, грађанским, а

и људским правима, а није
нам на располагању ниједно
правно средство које би дату
ситуацију убрзало, овим путем најављујемо да ћемо у
најкраћем року позвати не само 1.660 оштећених грађана
већ и све оне који нас подржавају да четворочасовном блокадом саобраћаја града Вршца упозоримо ширу јавност
и одговорне на бруталне незаконитости у организацији локалних челника и подрже нашу праведну борбу – рекао је
Матић.
Најновије вести, пристигле
непосредно пред пуштање у
штампу овог броја нашег листа, навеле су Матића да дода:
– Добили смо информацију
да локални СПС својим па-

цовским каналима утиче на
одуговлачење и одлуку Управног суда и да је мимо закона
из Градске изборне комисије
прибавио списак људи који су
нам дали писмену подршку.
Сада их позивају телефоном, а
ми имамо имена људи који то
чине. Све ово говори о очају и
безизлазу вршачког СПС-а.
Такође, добили смо инсајдерску информацију и да смо одбијени. Зато смо на ноге дигли
дипломатски кор, ОЕБС и
бројне друге институције и организације. Наглашавам да
сам сигуран да у ово није
уплетен СНС, већ да Шљивић
користи своје старе везе из доба комунизма и да све ово ради без подршке врха СПС-а.
Р. Т.
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„ФИЈАТОВ” ПРВИ „ФЕРАРИ”

„МАЧКА” НИЈЕ ПО ПРОПИСУ

Пројекат испред свог
времена
Аутомобил за који
вероватно не знате
У аутомобилској историји су
се по ја вљи ва ли мо де ли и
технологије који су били испред свог времена. Неки од
тих аутомобила су доживели
велики успех и остали упамћени, а неки су пак можда
дошли прерано и неким чудом прошли незаслужено заборављени.
Шасија прављена по мотору
Замислите да сте 1952. године на неком од сајмова приказали неко чудо ауто-индустрије, као на пример „ауди
Р8”... Реакција јавности на
„Фијатов” модел В8 била је
отприлике слична. Далеко испред свог времена, спортски
аутомобил италијанског произвођача је и поред свог дизајна и перформанси ипак
отишао у заборав, а већина не
зна ни да је постојао.
„Фијат”, марка позната по
аутомобилима за шире народне масе, изненадио је послератну Европу спортским аутомобилом који је, може се слободно рећи, био уметничко
дело. Уметници заслужни за
стварање овог мало познатог

модела су Данте Ђакоза и Фабио Лусио Рапи, одлучни инжењери који су желели да кроз
један аутомобил поново врате
посрнулу италијанску индустрију на заслужено место.
Идеја је била једноставна:
створити аутомобил јединственог дизајна и перформанси који би се производио у ограниченом броју и био „Фијатов”
адут код купаца који су желели
нешто више од класичног превозног средства.
У томе су и успели, а на женевском ауто-салону 1952. године јавност је имала прилику

да види возило које се издвајало од других и по дизајну и
по перформансама. Рад на
екстеријеру је започет свега
годину дана раније, а Ђакоза
је имао задатак да осмисли
шасију која ће бити прилагођена мотору намењеном моделу В8. Као што се може видети и из самог имена, аутомобил је имао мотор од осам
цилиндара у ве-распореду и
радну запремину од две хиљаде кубних центиметара. Снага
мотора је износила 115 „коња”, а агрегат је преузет из ранијих тркачких модела, јер се
показао као поуздано решење.
Више се цени данас
Интересантно је то да је развој поменутог мотора био веома једноставан – он је настао
спајањем двају блокова од по
четири цилиндра. Максимална брзина је износила 190 километара на час, а снага се на
точкове преносила путем четворостепеног мануелног мењача.
Током двогодишње производње направљено је свега 114
примерака, а економска ситуација у Европи након Другог
светског рата била је више него очајна. Тако је менаџмент

фабрике фаворизовао продукцију јефтинијих аутомобила
који би донели профит, а не
престиж. Иако матична компанија није имала слуха за
овај модел, посебна одељења
произвођача као што су „Ђија”, „Загато” и „Вињале” била
су одушевљена дизајном и
откупила су тридесетак каросерија, које су дорадили и направили јединствене примерке. Возила која су излазила из
производних погона тих фирми била су лакша због употребе алуминијума, а уколико
узмемо у обзир и побољшања
на осмоцилиндричном мотору, резултат су тркачке перформансе.
Иако је прошао неславно, искуства инжењера на развоју модела В8 су италијанској ауто-индустрији постала добра
основа за даљи рад на сличним
моторима који су каснијих година уграђивани у тржишно
успешније аутомобиле. Спортски двосед с почетка педесетих
је данас далеко цењенији него
у време када је прављен. Мали
број очуваних примерака код
љубитеља олдтајмера је на цени, па су тако поједини примерци продати на аукцијама
за милионске износе.

Сви знамо да је гориво у
Америци веома јефтино у
односу на примања просечног становника САД. Поређења ради, један галон бензина (око 3,7 литара) чак
девет пута је јефтинији од
исте количине кафе која се
продаје у популарном ланцу
кафетерија „Старбакс”.
Заштитни знак „Јагуара” и
једна од ситница по којима
је тај произвођач био познат
свакако је „скакач”, тј. фигура јагуара у скоку. Већ више од деценије на предњим
деловима аутомобила те фабрике нема знака велике
мачке, јер је, према Европској уредби о безбедности у
саобраћају, тај знак потенцијална опасност за остале
учеснике у саобраћају, поготову приликом чеоног судара. Међутим, купци могу
добити аутомобил с тим
знаком, уз потписани документ да ће аутомобил са
овим „додатком” возити на
своју одговорност и уз доплату од 250 долара.
Предности електричних аутомобила су тих рад, то што

не загађују животну средину, добре перформансе...
Поред тога, ту је и одржавање. Уколико сте власник
модела „тесла с”, потребно
је мењати само шест делова
на возилу. То су гуме и брисачи ветробрана.
Иако је најпознатији, „Рута
66” није и најдужи пут у
Америци. Ауто-пут са ознаком 20 носи ову ласкаву титулу, а дугачак је чак 5.158
километара. Најдужа саобраћајница на свету је „Панамерички ауто-пут”, који
повезује више од двадесет
земаља америчког континента и протеже се од Буенос Ајреса до Едмонтона у
САД. Дугачак је невероватних 48.000 километара.
Свој први електрични аутомобил „Бе-Ем-Ве” је направио још 1972. године. Возило
је имало добре перформансе, али није комерцијално
„заживело” јер технологија
за производњу батерија није
била довољно развијена, па
је батерија која је напајала
електромотор трајала само
двадесетак минута.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

БОЉА ВЕРЗИЈА МОДЕЛА 206
Вечита дилема при куповини аутомобила за већину
грађана није да ли купити
нов или полован, већ за који половњак се одлучити у
ценовном рангу до четири
хиљаде евра. У ту групу возила спада и „Пежоов” модел
207, мањи градски аутомобил чију набавку треба размотрити. Иако малих димензија, возило с петора
врата пружа добар комфор
како за возача, тако и за
остале путнике. Пртљажни
простор је солидне запремине, али се величином не
издваја од конкурентних возила других произвођача.

ритет, јачи бензинац је препорука, а „пежо 207” с тим
агрегатом ће у сваком моменту имати снаге за безбедно претицање.
Када говоримо о кваровима и слабим тачкама, трап
овог аутомобила је, као код
већине француских возила,
веома осетљив, а често се
дешава отказивање лежајева на точку. Приликом куповине обратите пажњу на
електронику у аутомобилу,
што је генерална препорука
при набавци сваког савременијег возила. Примера
ради, власници модела 207
су пријављивали да се на

Мотори који су у понуди,
без обзира на то да ли су
бензинци или дизелаши,
имају запремине од 1.400 и
1.600 кубика. Слабији бензинац поседује снагу од 75
„коња”, што је довољно за
пристојне перформансе и
малу потрошњу, а дизелаш
исте запремине од 68 коњских снага неће вас одушевити. Уколико баш желите
дизел-мотор, пажњу усмерите на 1.6 ХДИ, с пристојних
деведесет „коња” и заиста
малом потрошњом. Ако вам
уштеда на гориву није прио-

контролној табли палила
лампица која је пријављивала грешку на мотору, што
је резултовало слабијим
перформансама. Поменути
квар се отклања посетом
сервису и брисањем грешке,
те не би требало да вас одврати од евентуалне куповине овог аутомобила.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ЕВРОПСКИ ЏУДО-КУП

СЈАЈАН ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ КК-а МЛАДОСТ

ДОШЕН ТРИЈУМФОВАО У САРАЈЕВУ

КАД СЕ ХАЛА ПРЕТВОРИ У ТАТАМИ
Oбележена
двадесетогодишњица
клуба
Надметало се чак
520 такмичара

У Сарајеву је прошлог викенда одржан Европски куп,
на којем је тријумфовао наш
суграђанин Бојан Дошен.
Некадашњи члан ЏК-а
Панчево, сада перјаница београдске Црвене звезде,
надметао се у категорији до
81 кг и у веома јакој конкуренцији остварио четири
победе и тако стигао до најсјајнијег одличја.

Недеља, 20. март, у нашем
граду била је резервисана за
карате и традиционалан међународни турнир Куп Панчева,
који је по седамнаести пут
одржан у организацији КК-а
Младост. Био је то још један
тријумф пријатељства, дружења и спорта... Надметало се
чак 520 такмичара из четрдесет једног клуба из Србије,
БиХ, Румуније и Словеније!
По приказаном на татамију,
најуспешнији су били каратисти Младости, који су освојили
18 златних медаља, али с обзиром на то да су се надметали
ван конкуренције, најбољи клуб
је био КК Сунце из Београда,
друго место је заузео Владими-

Бојан је у првом колу савладао Хрвата Доминика
Дружету, потом је победио
Небојшу Гардашевића из
Црне Горе, да би у полуфиналу лако савладао и Турчина Илкера Гулдурена. У мечу за злато Дошен је ипоном
победио сународника Уроша Ненковића, искусног репрезентативца Србије и члана ЏК-а Партизан.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА

СЈАЈНИ ТЕНИСЕРИ

ровац, а трећа је била Слога из
Добоја. У појединачној конкуренцији за најуспешније борце
изабрани су Јована Новаков и
Срђан Јокић из КК-а Младост.
Поред њих двоје, сјајне наступе су имали и остали каратисти Младости, и то: Филип
Секулић, Тибор Мичик, Филип Николић, Милорад Петровић, Јана Којчић, Миња
Несторовић, Милица Миловановић, Анастасија и Анђелина Јаредић, ката-тим кадеткиња (Миња Несторовић,
Јана Којчић и Анастасија Јаредић), ката-тим женских нада (Јована Новаков и Анђели-

ДИНАМУ ШЕСНАЕСТ МЕДАЉА
На турниру у нашем граду сјајне резултате су остварили и
чланови КК-а Динамо.
Највредније трофеје су заслужили Александар Здешић,
Никола Ивановић и Небојша Спасковски у борбама, сребрне
медаље су освојили Стефан Станковић и Александар Здешић, а бронзама су се окитили: Марко Форђарини, Андрија
Радивојев, Симон Дангубић, Миљан Варсаковић, Софија БуОтворено првенство Београда за тенисерке и тенисере до шеснаест година одржано је недавно у нашем
главном граду. Чланови ТК-а
Динамо Драган Омчикус,

Милана Вулин и Емилија
Којчић остварили су запажене резултате.
Драган је у финалу изгубио од Стефана Сувајца, али
је показао да се ове сезоне
од њега могу очекивати добри резултати. У полуфиналу девојака састале су се
клупске другарице Милана
и Емилија, а у завршницу се
пласирала Којчићева, која
је потом изгубила од Елене
Миловановић из Чачка. За
добре Драганове и Миланине резултате заслужан је
тренер Младен Вуковић, а
Емилија већ дуже време ради с браћом Бојаном и Владимиром Здравковићем.
Од панчевачких такмичара учествовали су и: Ана
Вилчек, Наталија Ђукић,
Ања Милошевић и Вук Новитовић.

бало, Борисав и Сташа Јевремовић, Јелена Милентијевић,
Огњен Чекеревац, Лука Степанов и Урош Петровачки.
Наредног викенда сениори КК-а Динамо наступиће на
Првенству Србије у Параћину.

на и Анастасија Јаредић), ката-тим полетарки (Милица Драгичевић, Нађа Штрбац и Милица Амановић), Лука Станојковић, Михајло Пантелић, Борис Секељ, Милица Драгичевић и тим пионирки у борбама
(Николина Исаиловић, Сара
Жунић и Маја Кепчија).
– Овим турниром обележили смо и двадесетогодишњицу
постојања нашег клуба. Изузетно сам задовољан одзивом
такмичара, па бих искористио
ову прилику да захвалим свим
учесницима, али и свима који

су нам помогли око организације ове манифестације. Учествовали су борци из 48 карате
колектива, из четири земље, а
квалитет приказаног каратеа
био је на врло високом нивоу.
Посебно сам поносан на наше
такмичаре, који су оставили
срце на татамију и спремно
дочекују наредна искушења –
рекао је Тихомир Макитан,
алфа и омега КК-а Младост и
главни организатор турнира.
Турнир је свечано отворио
градоначелник Панчева Саша
Павлов.

ОД ЛИЧ НИ „ОР ЛО ВИ”

На турниру Куп Панчева запажене резултате остварили су
и чланови КК-а Combat Eagle из нашег града.
Ахмед Хисхам је освојио злато, Марта Стојсављевић се
окитила сребром, а бронзе су заслужили Ања Кнежевић,
Емилија Белић и Богдан Здравковић. Солидни су били и
Михајло Белић и Теодора и Димитрије Трумбеташ.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ, Б-ПРОГРАМ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” ПОКУПИЛА ПЕХАРЕ
Врбас је прошлог викенда био
домаћин Првенства Војводине
у гађању из стандардне пушке
и пиштоља по Б-програму, у
конкуренцији млађих јуниора
и кадета. Млади такмичари
СД-а „Панчево 1813” наступили су у пуном саставу, у свим
дисциплинама, а освојили су
три медаље и шест екипних
пехара.
Тим млађих јуниорки је с
1.139 кругова освојио прво
ме сто, у са ста ву: Иси до ра
Сто ја но вић (387), Ма ри ја
Алексић (379) и Ивана Виславски (373). Екипа кадеткиња је, с 1.116 кругова, такође тријумфовала, а гађале су:
Марија Алексић (379), Ивана

Виславски (373) и Анастасија
Грујоски (364), док је Бојана
Николић (367) наступила појединачно. Млађи јуниори су

освојили треће место с 1.674
круга, а наступили су: Ђорђе
Јовчевић (569), Давид Даутовић (561) и Никола Адвигов

(544). Бронзану медаљу је зарадио и тим кадета, погодивши 1.615 кругова. Пуцали су:
Давид Даутовић (561), Нико-

ла Адвигов (544) и Владимир
Стајчић (510).
У појединачном надметању
Ђорђе Јовчевић је први млађи
јуниор, а он је пуцао и из пиштоља и заузео четврто место.
Исидора Стојановић је освојила сребро у надметању млађих
јуниорки, а Давид Даутовић је
био трећи кадет и шести млађи јуниор. Солидне наступе су
имали и Марија Алексић,
Ивана Виславски и Игор Стајчић у гађању из пиштоља.
Екипа млађих јуниора – пиштољаша заузела је треће место,
у саставу: Ђорђе Јовчевић (504),
Игор Стајчић (498) и кадет Матија Глишић (339). Бронзу су
освојиле и девојке, у саставу:

Дамјана Стојановић (260) и кадеткиње Ема Пузић (295) и Бојана Николић (131), која је наступила уместо Елене Станић.
То је било прво такмичење
на којем је панчевачка дружина имала комплетне екипе
младих пиштољаша, јер је интересовање за ове дисциплине
све веће. Сви кадети и млађи
јуниори, као и екипе, пласирали су се на Првенство Србије,
које ће бити одржано 2. априла у Смедереву.

Страну припремио

Александар
Живковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву, 2003. годиште. 1700,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
АУТО-КОД кључеви, израда кључева, кључ сервис. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (215749)
ЈУГО 55, регистрован до
августа, 290 евра.
063/422-429. (216484)
ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД,
2001, 1.550 евра, могућа замена за јефтиније.
065/557-81-42. (216500)
АУДИ А 3, 2003, 2.0
ТДИ, увоз Немачка, екстра стање. 064/410-0143. (216554)
ОПЕЛ корса Б 1.4, 1996.
годиште. 060/644-04-46.
(216564)
ПРОДАЈЕМ комби мерцедес 209, за делове.
063/436-918. (216574)
ЈУГО корал ин 1.1, 2006,
атестиран плин, одличан. 064/142-55-93.

ФОЛКСВАГЕН пасат 2.0
ТДИ, Б 6 караван, 2006,
бош, убризгавање, ДСГ
мењач, увоз из Холандије, на име купца. Возило
је као из салона и без
икаквог улагања.
064/229-10-38. (216586)
ВОЛВО С 40, 1.9 ТД,
2002. годиште, сив, АБС,
клима, власник, регистрован, 2.750 евра.
064/206-30-24. (216627)
ФИЈАТ брава 1.2, 16 В,
петора врата, клима,
174.000 км, као нова.
064/130-36-02. (216807)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
троје врата, 77.000, атестиран плин, први власник. 064/130-36-02.
(216807)
ШКОДА фабија, амбијент, 1.4, 16 В, 2008,
82.000 км, власник, у
есктра стању. 064/13036-02. (216807)
ТВИНГО 1.2, 2003, клима, кожа, панорама
кров, атестиран плин,
алу фелне. 064/130-3602. (216807)

ОГЛАСИ

ФОРД ескорт караван,
1993, плин, мало регистрован, 280 евра.
069/641-124. (216788)
ПАСАТ Б 3, плин, 600
евра и кадет, плин, 350
евра. 069/641-124.
(216788)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,
петора врата, бордо металик, одличан.
064/321-77-99. (216799)
РЕНО клио 1.9 ДЦИ,
2002, петора врата,
власник, као нов.
066/347-072. (216799)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 1999,
петора врата, 1.800
евра. 064/304-40-01.
216799)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу-фелне.
064/856-60-65.
(216794)
ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, ситроен ксантија 1997.
годиште. 060/518-75-77.
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ФОРД ескорд, 1990. годиште, мотор урађен,
није регистрован, само
200 евра. 064/164-1256. (216850)
АУТОМОБИЛ пунто 1.3
МЈЕТ, бела боја, дизел,
2/3, врата, 2.300 евра,
регистрован до јануара
2017. 064/184-80-74.
(216743)
ПУНТО 1.2, 16 В, 2002,
металик сив, алу фелне,
власник, одличан.
069/504-55-93. (216708)
ПРОДАЈЕМ опел астру
караван 1.4, 2002. годиште, власник. 064/14815-18. (216701)
СЕАТ алтеа ХЛ, 2008,
ТДИ, 1.9, 116.000 км,
купљен нов, у Србији,
прва власница, 7.500
евра. 345-534, 064/24605-71. (и)
ТОМОС аутоматик,1986
– 210 евра, 1987 – 250
евра, одлични, регистровани. 064/171-2213. (216715)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, 2003. годиште.
064/005-25-20. (216718)

РАСАД парадајза, краставаца, паприке, продајем, Брестовац.
064/140-50-23, 062/16570-20, 013/626-285.
(216091)

ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, 80 чланака,
тростубни, 580 висине,
нови немонтирани. Тел.
061/192-60-55
(216497)

ПРОДАЈЕМ 40 ЛР друштава. 063/627-425,
013/627-467. (216132)

ПРОДАЈЕМ крека весо,
веш-машину, тестеру
стил. 064/822-96-82,
061/644-62-07. (216495)

ДРВЕНИ очувани прозори са шалонима, већих
димензија, балконска
врата. 062/121-01-48.

ПОВОЉНО продајем
дрвене палете, половне.
063/235-175. (216505)

ЕКСТРА повољно кревети, душеци, бела техника. 065/204-95-88.

ПРОДАЈЕМ 6 кошница
са пчелама. 063/436918. (216574)

КУПОПРОДАЈА
ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
700 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
216569)
КУПУЈЕМ голфа 2, пасат
џету 1600 Д, продајем
цреп мала кикинда.
062/899-29-44. (216637)
КУПУЈЕМ аутоматике,
не старије од 1987.
064/171-22-13. (216715)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ олтову пнеуматску сејалицу. Тел.
064/488-31-08. (216741)
ПРОДАЈЕМ култиватор
506 ИМТ, приколица и
фреза, чамац и мотор Т
18. 064/901-10-72.
(216666)
ПРОДАЈЕМ трактор,
плуг, сејалицу, шпартач,
прскалицу и виклон.
060/660-79-60. (216827)
КУЛТИВАТОР ИМТ 507,
бензинац, мало коришћен. Тел. 063/245-804.
(216706)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари, ул. Моравска. Тел.
060/143-33-26. (216662)

АПАРАТИ

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни,
37, 55, 66 и 72, замрзивач горење. 348-975,
066/348-975. (216625)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (216624)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде за степеништа и терасе, ПВЦ и АЛУ столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (216199)
ПРОДАЈЕМ индустријске машине за шивење,
ендлерица, оверлок
ибердек, равна.
064/191-64-95. (216210)
КОКЕ носиље 150
дин/комад. Старчево.
013/631-989, 064/14154-38. (216219)

18

Петак, 25. март 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ старе стрипове, албуме са сличицама, сатове, упаљаче,
пенкала, ситне антиквитете, пез фигурице, новац, фотоапарате, војне
ствари. 064/187-56-80.
(216783)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кухињу плаву, трпезаријски сто, четири столице, лежај, мало коришћено. Тел.
063/160-64-15. (216504)
ДВА вунена јоргана, шиваћа машина, увозна,
звати од 15 до 18. 344127. (216517)
ЗАМРЗИВАЧ обод вертиикални, радни доњи
део кухиње 80 цм, 40
цм, орман једнокрилни,
фотеља мојца. 069/25157-57. (216617)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
шпорет електрични, ТА
пећ, 6 кв. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (216712)

ПРОДАЈЕМ половне кавезе за 360 комада кока
носиља. 065/331-82-63.
(216594)

ПОВОЉНО веш-машина
индесит, 100 евра, као
нова. Тел. 064/123-1788, 354-852. (216725)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00. (216576)
СВИЊЕ за клање на
продају. 064/958-35-76,
263-44-09. (216576)
НА ПРОДАЈУ прасићи,
прва класа, јоркшир.
Тел. 064/159-60-63.
(216577)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, витрину, комоду, сто + четири
столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухињу, дечја колица, телевизоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме,
бицикле, разно.
063/107-78-66. (216589)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење WA 542, одлична, замрзивач вертикални 300 л, гаранција.
060/180-02-83, 062/18648-22. (216712)
ПРОДАЈЕМ ТВ витрину,
двосед, веш-машину горење, судоперу и орман.
060/417-11-02. (216687)
ПРОДАЈЕМ струг потисје ПА 22, у изврсном
стању. 064/148-15-18.
И(216701)
БРИКЕТ висококалоричан еколошки огрев од
храста и букве с превозом, преостале количине. 061/296-91-67. (и)
БИЦИКЛ, лап-топ, машина за судове, веш-машина, индустријска пегла, појачало, шпорет
равна плоча, фрижидер.
061/631-99-26. (216836)

ГУМЕ барум 145 х
65/13, као нове, 4 комада, 50 евра. 063/454005.(216860)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ: старински намештај слике, лустере,
стари новац, пенкала,
сатове, старе играчке,
бижутерију, остало. 335930, 063/705-18-18.
(216580)

КУПУЈЕМ мотокултиватор са прикључцима или
без, купујем круњачпрекрупач. 063/739-7672. (216865)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере, телевизоре и остали
отпад. 064/158-4410,063/101-11-47.
(216812)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
акумулаторе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40.
(2166329
КУПУЈЕМ старе сатове,
исправне, неисправне,
пенкала, упаљаче, стрипове и разне антиквитете.
063/804-57-99. (216711)

НА ПРОДАЈУ турска
калдрма, коцка, чистим
таване, подруме. Тел.
064/509-31-35. (216810)
ПРОДАЈЕМ томос аутоматик 3, 1979. годиште,
100, багат славицу на
струју, 100. 314-287,
064/212-32-94. (216815)
ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(216793)
ПРОДАЈЕМ опрему за
кокошке носиље, са аутоматским храњењем и
изђубравањем.
063/261-67-12.
(216801)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, електрични шпорет равна плоча, вешмашина, микроталасна,
фрижидер, судопера с
радним висећим, регал,
двосед, комоде, ормани,
писаћи столови, шиваћа
багат, теписи, сто са
столицама. Тел. 342689, 063/861-82-66.
(216757)
ПРОДАЈЕМ улазна, балконска, соба врата и лавабо. 063/164-32-26.
(216862)

МАШИНА за плочице,
фрижидер, косачица,
лап-топ, шпорет електрични, машина за сушење веша. 063/198-8400. (216836)

ОТКУПЉУЈЕМ половне
неисправне веш-машине, замрзиваче, фрижидере. 060/180-02-83,
062/186-48-22. Долазим
одмах. (216712)

ПЕЛЕТ, преостале количине продајем. 063/77424-84. (216844)

КУПУЈЕМ значке, ордење,медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(216799)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (216824)
ПРОДАЈА котлова и пећи на пелет, и пелет, Петра Бојовића, Лењинова
17-а.Тел. 062/151-10-05.
(216862)
БЕТОНСКЕ стубове 15
комада од 2,60 м, жицу
за ограду 34 м и моторну бензинску пумпу, три
цола. 066/357-870.
(215877)

КУПУЈЕМ веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
гвожђе и остало.
061/322-04-94. (216718)
КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре
и остало. Долазим.
061/321-77-93. (216181)

ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Миси. 064/260-05-34.
(216281)
КУЋА на продају, Србијанска 55, и издајем локал, Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-1622. (214749)
КАЧАРЕВО, кућа нова,
усељива, недовршена
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860. (215931)

ПЛАЦ у Старчеву, Матије Гупца 80 и 8 ари на
изласку из Старчева.
Може замена. 065/65656-52. (215064)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси (два дворишна
стана). Тел. 063/472433, 063/440-447.
(215144)
ПЛАЦ у Црепаји, 25 ари
и стара кућа, повољно.
063/240-784. (215695)
КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена.
063/307-674.
(215601)
ПЛАЦ на продају.
064/813-00-21.
(215644)
БАВАНИШТАНСКИ, нова двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва-ражањ.
064/997-79-09. (216868)
ПРАСИЋИ 200 динара,
пилићи уређени, слама300 бала, на продају.
064/303-28-68,Мића.
(216866)
СТАЈСКО ђубре, квалитетно, већа количина,
погодно за воћњаке, баште. 061/573-7037.(216860)

КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. 061/206-2624. (216781)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
064/484-13-76. (216781)

КУЋА, стара Миса, Козарачка, старија градња,
реновирана, укњижена,
58 м2 + додатне просторије, 4 ара плаца,
38.000 евра. Тел.
063/735-73-39. (216108)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа
са 7 ари плаца, Аеродром, поред пруге.
060/338-08-96. (216583)

КУЋА са њивом од 31
ар, погодно за воћарство и сточарство, Дебељача. 063/762-11-78.
(216125)

КУЋА на Кудељарацу,
88 м2, без улагања, може замена за стан. Хитно. 064/902-10-30.
(216662)
ИЗУЗЕТАН грађевински
плац, центар, фронт 50
м, површина 50 ари.
063/389-962. (216662)
ПРОДАЈЕ се плац од 40
ари, Новосељански пут.
064/850-70-15. (216616)
КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево, 70
м2, плац 5,42 ара.
064/651-16-22. (216623)

ПРОДАЈЕМ плацеве на
Дубокој бари. 064/14432-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву у близини центра.
063/706-50-05. (215788)

ПРОДАЈЕМ кауч, два тепиха и креветац са душеком, веома повољно.
063/554-971. (216652)

У ОМОЉИЦИ и старом
селу-викенд насеље,
продајем земљу.
062/708-070.
(216094)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански пут, повољно,
могућ сваки договор.
066/385-289. (216020)

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

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, 100
евра, пролећна акција.
062/170-43-10. (216804)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере, телевизоре и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (216812)

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

МЕЊАМ кућу новију у
Омољици, за стан у
Панчеву. Тел. 617-212,
062/891-26-68. (46146)
КУЋА, насеље Мали рај,
Београд, 90 м2, 10 ари,
два стана, помоћни
објекти, продајем/мењам, 45.000. 064/95551-85. (216557)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, преко пута Народне баште, старија кућа,
плац 6,5 ари, идеално за
градњу. 617-212,
062/891-26-68. (216146)
ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари, са кућом, повољно.Танаска Рајића.
063/215-844. (216222)
КУЋА 100 м2 + поткровље, 10 ари плаца, легализовано, Новосељански
пут. 061/661-92-60,
35.000 евра. (216531)

ВОЈЛОВИЦА, 100 м2, 14
ари, 22.000; Маргита,
80 м2, 3 ара, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,
48.000; 80 м2, 5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (216597)

ПРОДАЈЕМ куће, плацеве и земљу под хипотеком, у току судског спора, за предају поседа у
пола цена. 063/878-4052. (216509)

КУЋУ продајем 4,21 ар
плаца, излаз на Новосељански пут, Копаоничка
7. 060/058-01-06.
(216566)

МИСА, 140 м2, 3 ара,
48.000; стара Миса, 70
м2, 5 ари, хитно,
35.000.„Гоца”, 063/89977-00. (216597)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
120 м2, 8,8 ари, до пута,
45.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
(216597)
ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац, 4 ара.
069/213-97-37. (216595)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
дајем за градњу, кућу
150 м2, на плацу од 11
ари, Ослобођења 86.
064/866-24-25. (216639)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6
ари плаца, сређена, усељива, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216482)
СТАРА МИСА, кућа са
три улаза, 30 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (216679)

КУЋА на Баваништанском путу, 83 м2, помоћни објекат 54 м2, повољно. 065/561-01-50.
(216532)

ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7ари. 061/224-4797. (216546)

ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16
ари, 45.000, замена за
стан. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16.
(216337)

КУЋА с два локала, код
Турске главе, 161 м2, 2
ара, 65.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216679)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Јабучки пут. 064/39616-79. (216601)
ПЛАЦ на продају код
Тмушића, Миса, 4 ара.
Тел. 064/954-42-79.
(2166029

КУЋА, нова Тесла, 140 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати. 063/75606-04. (216688)

Петак, 25. март 2016.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА у ширем центру,
на 5 ари, може замена.
063/777-27-08, 013/355575. (216690)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (216670)
НОВА МИСА, велики избор кућа. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(216667)
МИСА, плац 6 ари,
12.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(216667)
ПЛАЦ, Баваништански
пут код „Зеленила”, 7
ари, ограђено, 14.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
САМОСТАЛНА кућа, Д.
Град, 34.000, потребна
адаптација. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ПЛАЦ, Јабучки пут, 8,5
ари, вода, струја, гас,
12.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)

ЦЕНТАР, 84 м2, ПР + I
+ПK, 62.000. (071), „Самиго”, 062/886-56-09.
(216775)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, плац 4 ара, укњижена, власник. 065/25887-77. (216672)
КУЋА за инвеститоре,
180 м2, 5 ари, Книћанинова 33. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(216337)
СТРЕЛИШЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/25201-16. (216337)
ДОЊИ ГРАД, 200 м2, 5
ари, 55.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/25201-16. (216337)
БАВАНИШТАНСКИ, нова двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(216867)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, договор, власник. 061/132-11-18.
(216258)

КОТЕЖ, 49 м2, двособан, тераса, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(216643)

ШИРИ центар, трособан, 68, I, TA, терасе,
гаража, 32.000.
060/760-04-32. (216269)

ХИТНО продајем башту,
Баваништански пут, 17,5
ари с викендицом и воћњаком, 18.000 евра. После 18 сати, 320-011.
(216717)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, строги центар, ТА,
I, власник. 062/388-130.
(216246)

ПРОДАЈЕМ виноград с
викендицом, код Црепаје. 064/523-28-32.
(216837)

КУЋА, Улица Лава Толстоја, парцела 1/1, од 2
ара, 90 м2 стамбеног, 37
м2 пословног простора,
колски улаз. 063/12-0689. (316832)
МИСА, нова екстра кућа, одмах усељива, 138
м2 бруто. 063/637-673.
(216833)
НА ПРОДАЈУ грађевински плац 7 ари, нова
Миса. 064/169-02-56.
(216835)
ВИКЕНДИЦА на продају
на Девојачком бунару +
плац, могућа компензација и одложено плаћање. 061/622-18-37.
(216813)
КУЋА, центар, 112 м2 на
3 ара плаца, власник,
1/1, може замена.
065/310-02-76. (216800)
ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године, површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (216748)

КОТЕЖ Милорадовић,
прелепа кућа 270 м2,
2.5ара, 125.000. (398),
„Кров”,060/683-10-54.
(и)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевинског земљишта на
старој Миси, 16.000
евра. 063/771-18-49.
(216867)

ПЛАЦЕВИ, Кудељарац,
32 ара, 25.000; Стара
Миса, 5 ари, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (216867)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту, крај Надела, 28
ари.Тел. 063/771-18-49.
(216867)

ДОЊИ град, 120 м2, 4
ара, три стамбене јединице, 45.000. (071), „Самиго”, 062/886-56-09.
(216775)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан намештен,
27.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(216643)

ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Миси. 064/260-05-34.
(216281)

ПРОДАЈЕМ 9,5 ланаца и
плац на Баванитшанском путу. 064/867-4811. (216848)

ПОВОЉНО! Кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат, плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (216748)

СТРОГИ центар, продајем стан на трећем
спрату, поткровље, 51
м2. 063/852-21-34.
(216232)

МИСА, кућа на 5 ари,
38.000, повољно, плац
од 7 и 14 ари. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216765)

ГОРЊИ град, одлична
спратна, 194 м2, 7,2 ара,
60.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (216867)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис, 600 м2, 10 ари,
160.000, или замена станови. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (216867)

ЦЕНТАР, продаја нових
усељивих станова и локала, 630-850 евра са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(215748)

МИСА ПР+ПК, 110, усељива, вреди, само
32.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар, 120 м2, власник 1/1.
064/005-25-20. (216718)

КУЋА 50 м2, 9 ари плаца, са воћњаком, на
продају, Панчево.
065/410-97-34. (216866)
КУЋА, Трг мученика 18,
код Дома војске. Тел.
064/167-04-77. (216862)
СТАРА МИСА, 3 ара,
кућа, гаража, 18.500;
Топола, део куће, двориште, само 11.000.
063/744-28-66. (216874)
ЈАБУЧКИ, спратна, вода,
струја, плин, 600, 8.4,
само 33.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(216874)

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Дива”, купује мању кућу у центру,
самосталну. 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТАН 101 м2, Карађорђева 15, I спрат.
063/334-430. (215601)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан, Стрелиште, 65 м2, VII, ЦГ,
власник. 063/761-76-87.
(2156118)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у центру, 64 м2, VI
спрат, ЦГ, лифт.
063/104-40-54. (216137)
ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне инсталације, усељив, продајем. 063/826-97-09.
(253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)
ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331079. (214743)
КОД БОЛНИЦЕ продајем три мање гарсоњере, све 18.000 евра.
062/361-676. (214359)
2

ПРОДАЈЕ се стан 84 м ,
И. Курјачког 6-а,
50.000. 314-353,
062/841-34-05. (214969)
ОДМАХ усељив, трособан стан, 78 м2, два мокра чвора, Стрелиште,
може замена за кућу.
064/340-26-43. (215309)
СТАН у центру, двособан, 55 м2, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (215515)
ТЕСЛА, IV/4, без лифта,
ЦГ, двособан, 53 м2 +
тераса, (замена самостална усељива кућа,
шири центар). 066/95433-05. (215155)

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

ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
две терасе, подрум, IV
спрат, 31.000 евра.
064/158-94-28. (216407)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

ТЕСЛА, двоипособни,
двостран, ЦГ, 72 м2, II
спрат. 069/176-08-57.
(215848)
ПРОДАЈЕМ стан 55 м2,
у новој згради, без посредника. 064/222-9601. (215776)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.

ТЕСЛА, 74 м2, ЦГ, II
спрат, две терасе, власник, двоипособан.
069/176-08-57. (216651)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 77 м2, ВП, ЦГ, на
Тесли и трособни стан у
М. Горког, 58 м2, без
грејања, I спрат, без посредника. 233-48-01,
065/404-13-43. (216655)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно сређен, код школе,
власник. 066/004-787.
(216568)
ТЕСЛА, стан 52 м2, комфор, стандард, грејање,
33.000. Може договор,
гарсоњера + доплата.
Власник. 234-86-07.
(216526)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан 62
м2, са централним грејањем, лифтом и прелепим погледом на Тамиш. 063/786-98-86.
(216544)
СОДАРА, двособан, II
спрат, 64 м2, ЦГ,могућ
договор. 064/565-11-36.
(216545)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
20 м2, новоградња, приземље, укњижен, 15.300
евра. 064/200-00-37.
(216420)
ТРОСОБАН, Котеж 1, 65
м2, новоградња, III
спрат, укњижен, 700
евра/м2. 064/200-00-37.
(216420)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
тераса, 30.000, усељив.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(216643)

КОТЕЖ 1, IV спрат, преко 60 м2, трособан, ЦГ,
39.000. Тел. 063/803-1486. (216201)

СТРЕЛИШТЕ, II спрат,
ЦГ, 52 + 6 м2. Тел.
062/863-44-99.
(216550)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 43 м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум. 061/22447-97. (216546)
БЕЗ посредника стан 48
м2, центар, Жарка Фогараша 37-б/13, ТА.
066/642-15-66. (216535)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10, 065/82439-44. (216538)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, пети спрат, двоипособан, власник. 064/93120-38. (216520)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Синђелићева 21-б.
064/440-35-42. (216483)
КОТЕЖ 2, продајем трособан стан, III спрат.
Тел. 062/280-087.
(216486)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, 51 м2, у
центру за већи, на сличној локацији, уз моју доплату. 064/274-26-47.
(216561)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901,
013/331-341.
НОВА МИСА, 15.000, 40
м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)

СТАН на Стрелишту, 60
м2, II спрат, ЦГ, реновиран. 062/646-066.
(216506)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у строгом центру Панчева.
Тел. 064/954-68-01.
(216563)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (216512)

СТАН 60 м2, нова Миса,
спољна и унутрашња
изолација, 27.000 евра.
Укњижено, власник, може договор уз намештај.
Вреди погледати.
063/756-15-82. (216732)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан.
Власник. 063/765-83-10.
(216515)

НОВ стан, 65 м2, гаража
14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/70119-77. (215950)
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МАКСИМА ГОРКОГ, салонска кућа, 75.000, договор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)

ТЕСЛА, кућа 120 м2,
3,70 ари, 55.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)
КУЋА, 30 м2, засебна, на
Маргити. 064/248-9016. (216674)

ОГЛАСИ

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 84 м2, шести
спрат. 065/398-98-99.
(216369)

НОВ стан, 53 м2, укњижен, Мајке Југовића 13.
060/661-05-79. (216153)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, 58 м2, Котеж 1, за
два мања. Власник.
065/820-73-83. (216515)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 58 м2, на Стрелишту, две терасе, подрум,
КБТВ, интернет, власник, укњижен.
063/429-192. (2165169
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза изградње, са плацем. Тел.
013/341-789. (2165439
ТЕСЛА, хитно продајем
стан, трособан 78 м2, I
спрат, ЦГ, 45.000 фиксно, власник. 063/235175. (216505)

ТЕСЛА, леп 44 м2, I
спрат, реновиран, ТА.
231-95-50, 064/423-3143. (216731)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен.
064/218-15-72.
(216734)
ЦЕНТАР, једноипособан, 44, ЦГ, 26.000,
улично, 35, 11.000.
(338),„Јанковић”, 348025. (216630)
ТЕСЛА, двособан, ТА,
53, 26.000; Котеж 1,
двособан, 59, II, 31.000;
Стрелиште, гарсоњера,
ЦГ, 23, 13.000.
(338),„Јанковић”, 348025. (216630)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
кућу/стан. 063/771-1568. (216654)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једнособан, 19.000; 38 м2,
сређен, 23.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216597)
ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, ТА, 24.000; 90 м2,
42.000, 110 м2, троипособан, 65.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216597)
ЦЕНТАР, улични стан
100 м2, 35.000; 56 м2,
25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)
ДВОРИШНИ,100 м2,
близу Болнице, 20.000;
60 м2, 18.000; 42 м2,
14.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)
АМЕРИЧКЕ, 52 м2, двособан, сређен, ЕГ,
34.000; 50 м2, ТА, двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216597)
КОТЕЖ 1, 42 м2, једноипособан, 27.000; 53 м2,
двособан, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216597)
КОТЕЖ 2, 42 м2, 22.000;
58 м2, двособан, 30.000;
74 м2, трособан, 43.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (216597)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан-двостран, I, хитно,
35.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 72 м2, трособан,
II, 43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊАМ реновиран једноипособан стан, Котеж
1, ЦГ, за центар, могућ
договор. 060/300-61-17.
(216710)
ПРОДАЈЕМ леп дворишни стан, 45 м2, шири
центар, повољно. Тел.
063/840-78-99. (216681)
ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, TA, 23.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (216682)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, ЦГ, усељив,
28.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
СТРОГИ центар, двособан, 55 м2, II, ЦГ, усељив, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216682)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, брзо усељив,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(216682)
КОТЕЖ 1, двособан, 53
м2, IV, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(216682)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(216682)
ШИРИ центар, четворособан, 90 м2, I, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(216682)
МИСА, двоипособан,
код Спортског центра,
75 км, ВП, ТА, сређен,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(216682)

ОГЛАСИ

ДВОСОБАН стан, Стрелиште, у главној улици,
61 м2, VII спрат, није
последњи, сређен,
32.000 евра. 066/052393. (21670)
ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 2, 64 + Т, 38.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, квалитетно реновиран, Содара,
ПВЦ, клима, плакари,
кухиња, 25.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, ТА, реновиран, 22.000 евра,
двособан, ТА, сређен,
25.000 евра; Доњи град,
I спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж 38 + 4 м2, 24.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
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ЦЕНТАР, једнособан, 40
м2, дворишни, 20.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
тераса 6 м2, гаража.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (216667)

СОДАРА, Доситеја Обрадовића, двоипособан,
ЦГ, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(216667)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16.
(216679)

КОТЕЖ 2,Кикиндска,
двособан, VII, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(216667)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
24,5 м2, ЦГ, III, 17.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(216337)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (216667)
2

КОТЕЖ 1, 75 м , V, сређен, 45.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(216667)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(216667)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24
м2, ЦГ, 20.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/25201-16. (216337)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(216337)
ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, 40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(216337)
МАРГИТА, трособан, 85
м2, ЕГ, I, гаража, 60.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (216337)
КОТЕЖ 2, 92 м2, четворособан, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/25201-16. (216337)

ДОСИТЕЈЕВА, троипособан, I, 58.000; Карађорђева, троипособан, VI,
63.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)
САЛОНАЦ, 114 м2,
67.000; 86 м2, 42.000;
Самачки, гарсоњера,
12.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)(216765)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216772)
КОТЕЖ 2, троипособан,
VII, 74 м2, ЦГ, 47.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
КОТЕЖ 1, једнособан,
IV,41 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, II,
28 м2, ЦГ, реновиран,
20.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (216361)
ТЕСЛА, двособан, V, 62
м2, ЦГ, ПВЦ, 36.500.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 35.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (216361)

НОВА МИСА, једнособан, I, 35 м2, ТА, 16.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
ДВОИПОСОБАН, 65 м2,
реновиран. 013/319481. (216773)
СТРОГИ центар, I, 55 +
6 м2, 42.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(216765)
ТЕСЛА, 53 м2, I, 32.000;
55 м2, IV, 24.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216765)
КОТЕЖ 1, 50, I, 32.000;
26 м2 , 17.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216765)
СОДАРА, 83 м2, I,
42.000, VP, 61 м2,
35.000; ВП, 55 м2,
28.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)
СОДАРА, I, 74 м2, сређен, 42.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(216765)
ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, TA, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (215867)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)
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СТРОГИ центар, двособан, 55 м2, II, ЦГ,
35.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216774)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(216774)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216774)
СТАН двособан, 57 м2,
центар, погодно локал,
+ 30 м2 гаража, 21.000
евра. 062/154-01-58,
068/513-62-16. (216842)
ВОЈНЕ зграде на Тамишу, двоипособан, II
спрат, ЦГ, без посредника. 064/181-83-63.
(216812)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 53 м2.
064/290-46-55. (216818)
ПРОДАЈЕМ полунамештен једноипособан
стан, 44 м2. 063/693944, 063/313-844. (ф)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(215867)

СТРЕЛИШТЕ, стан у кући, 38 м2, једнособан,
гаража, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)
СТАН, 40 м2, нова Миса,
реновиран, зграда,
17.500 евра. 064/66897-77. (216736)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901,
013/331-341. (215867)

ЦЕНТАР, салонац, 81
м2, трособан, дворишни,
сређен, гаража, 33.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

КОТЕЖ 2, једноипособан, сређен, ВП, тераса,
26.800. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (215867)
СТРОГИ ЦЕНТАР, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

СТРЕЛИШТЕ, Влаховићева, двособан, 62 м2, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
2

КОТЕЖ 1, 42 м , три собе, тераса, реновиран,
28.500. 063/808-95-53.
(216738)

СТАН, 32 м2, на Котежу
1, на V спрату. 060/07080-84. (216716)
КОТЕЖ 2, 51 м2, I, ЦГ,
31.000. (071), „Самиго”,
062/886-56-09.
(216775)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
27.000, договор. (071),
„Самиго”, 062/886-5609. (216775)

ПРОДАЈЕМ стан 63 м2,
високо приземље, новоградња, енергетски пасош, повољно, Карађорђева 98. 065/812-48-55.
(216869)
ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, I, TA,
15.500. Марина Држића
7. 066/952-42-19.
(216847)
СТАН на продају, Котеж
1, 57 м2, власник.
064/480-39-68. (4654)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 51 м2, I, 38.500, договор. (071), „Самиго”,
062/886-56-09.
(216775)

ДВОСОБНИ, Миса, I,
36.000; Стрелиште, VII,
22.000; Котеж, IV,
28.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

СТЕЛИШТЕ, једноипособан, 51 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216774)

ДВОСОБАН, Маргита,
ВП, 64, 39.500; Миса, I,
67, 42.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, VII, ЦГ, 22.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(216774)

ДВОРИШНИ, до улице,
прелеп, 37, сређен, само 12.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине,
понуде можете видети
на сајту Агенција „Милка М”. 063/744-28-66.
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (216734)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру. Намештен, реновиран, дворишни 063/313-005.
(СМС)
ПОТРЕБАН стан за становање у замену плаћање рачуна, одржавање.
060/533-36-40. (СМС)
СТАН, Котеж 1, 60 м2,
IV спрат, лифт, испред
Економске школе.
063/163-52-05.
(215376)
СОДАРА, двособан
стан, 56 м2, за издавање.
064/925-98-14. (216422)

ИЗДАЈЕМ стан код Хотела „Тамиш”, искључиво самицама, или ученицима. 064/351-15-52.
(216422)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, дворишни,
нова Миса. 373-237.
(216205)
ИЗДАЈЕМ празан стан
на Тесли, 39 м2, ЦГ.
064/967-28-91, 617-815.
(216047)

СТАРИЈОЈ женској особи
издајем мањи стан у лепом дворишту, са посебним улазом, уграђена је
кухиња, без кућних
апаратa. Опширније на
тел. 064/137-48-67. (2161)
ИЗДАЈЕМ полунамештен или намештен двособан стан, 55 м2, Содара, интернет, ЦГ, кабловска. 065/451-29-15,
Стефан. (216272)

КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (216491)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, без деце, 80 евра,
Стрелиште. 013/365346. (216493)
СТАН 46 м2, ТА, дворишни, намештен, Жарка
Зрењанина 13, центар.
Тел. 064/172-52-51.
(216527)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни
празан стан. 064/22412-60. (216565)

ПОЛУНАМЕШТЕН, Котеж 1, ЦГ, телефон, клима, IV спрат. Тел.
063/803-14-86,
064/255-86-79. (216533)

СТАН Тесла, једноипособан, 48 м2, празан,
централно грејање, високо приземље.
060/335-59-73.(216608)

БРАЧНОМ пару, самицама, ученицима, издајем намештен дворишни
стан. Тел. 064/160-4639, 013/333-517.
(216507)

САМЦУ-ИЦИ, намештена соба с купатилом, посебан улаз. 064/866-2386, од15.30. (216705)

ИЗДАЈЕМ намештене
станове једнособне,
зграда + дворишни +
гарсоњера, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(216521)
СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан стан, комплетно намештен, ЦГ.
061/224-47-97. (216546)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, комплет, одмах.
064/558-83-32. (216567)
ИЗДАЈЕМ кућу 50 м2,
двособну,ТА, намештена, код пумпе „Мол”.
061/199-60-84. (216572)
ИЗДАЈЕ се намештена
соба, самици, студенткињи или ученици. 38321, 064/908-02-94,
(216580)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, комплетно намештен, ЦГ, кућа, центар.
065/344-85-77. (216650)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 064/970-80-68.
(216768)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан,Тесла, ЕГ, 140
евра. 064/293-08-06.
(216693)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан код Гимназије,
II, ЦГ, намештен.
063/871-77-13. (216686)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2.
062/342-486. (216679)
ТРОСОБАН, квалитетан,
полунамештен стан, 80
м2, код Болнице.
064/584-53-38. (216661)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, полунамештен, интернет, телефон. Карађорђева. 064/994-13-16.
(216664)
НАМЕШТЕНА гарсоњера за самца или самицу.
Депозит обавезан.
064/866-21-13. (216730)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, женској особи, Тесла, повољно.
061/132-11-18.
(216729)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОИПОСОБАН намештен стан у строгом
центру Панчева, грејање, ТА, ТВ са box програмима, комплетно
опремљена кухиња, високо приземље.
064/174-79-47. (216754)
СОБУ издајем самцу у
центру града, повољно.
Тел. 062/377-345.
(216753)

ИЗДАЈЕМ кућу, ненамештену, Баваништански
пут 328. 013/231-69-90,
061/297-88-25. (216496)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, интернет, клима,
телефон, ЦГ, ново. Тел.
064/582-22-85. (216869)

ДВОСОБАН ненамештен стан у центру
Стрелишта на III спрату.
064/124-48-15. (216812)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371638, 064/297-81-68,
064/993-71-74. (216826)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Војвођански булевар
50/20, на дуже, ненамештен, струја, вода, грејање, телефон, клима.
377-529. (216808)
ИЗДАЈЕМ стан 45 м2, у
Аксентија Максимовића
бр. 21. 064/866-22-54.
(216785)
ИЗДАЈЕМ повољно једнособан стан на Котежу
2. Тел. 064/464-00-34.

ОД 1. априла издајем
двособан намештен стан
на Стрелишту. 060/65422-22, 013/347-817.
(216590)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, комплетно
опремљена, екстра локација, повољно.
062/162-53-21. (216329)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20 м2. Тел. 063/694860. (215571)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
Кудељарски насип.
013/373-574, 060/17677-51. (216791)

ИЗДАЈЕМ леп локал у
Тржном центру „Трубач”. 064/370-79-47.
(212620)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
нови фијат 500, киоске
код Хотела „Тамиш”.
060/086-42-15. (216437)
У ЈАБУЦИ повољно се
издаје локал, 125 м2, Ватрогасни дом. 063/76415-65. (216490)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
нова Миса, ЦГ, засебан
улаз. 064/846-71-23.
(216737)
НАМЕШТЕН свеже
окречен двоипособан
стан, први спрат куће,
Миса. 063/881-53-13.
(216739)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 76 м2, центар.
064/857-87-28.
(216759)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дуже време, Котеж 1. Тел.
064/866-23-75, 064/00457-08.
(216829)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, стабилни телефон,
могуће све намене.
060/351-03-56. 216646)
ХАЛА зидана, 90 м2 на 5
ари, Јабучки пут.
069/213-97-37. (216595)
ИЗДАЈЕМ локал 40 + 10
м2, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (216618)
ИЗДАЈЕМ локал у Змај
Јовиној улици. 064/06062-22. (216600)
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ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м ,
у строгом центру Панчева, Војводе Живојина
Мишића бр. 6. Погодно
за канцеларисјки простор, агенције, ординације, школице и др.
023/857-315, 023/857069. (216696)

ПОСЛОВНИ простор са
магацином на продају,
Новосељански пут. Повољно. 062/105-20-12.
(216329)
ИЗДАЈЕМ нов леп локал
у близини пијаце и три
школе. 063/217-130.
(216167)

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством за
рад у вулканизерској
радњи. 065/551-17-22.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама.
064/191-64-95. (216210)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и роштиљу. 063/897-55-04.
(216262)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице за кухињу и роштиљ. 063/834-88-10.
(216262)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ гсарсоњеру,
центар, ТА грејање.
063/826-97-67. (216795)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући на Стрелишту.
062/114-63-73. (216633)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 40 м2, екстра локација. Тел. 063/778-8815. (216591)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Стрелиште,
пчреко пута школе, одмах усељив. 064/313-8995. (216778)

СТАН на Содари, 47 м2,
са грејањем, 100 евра.
063/811-08-13. (216584)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Стрелиште.
Тел. 311-071. (216626)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
063/343-451. (216614)

ИЗДАЈЕМ два намештена стана. Комплетно
опремљен за становање.
063/693-944, 063/693298. (ф)

ЈЕДНОСОБАН, намештен стан, изнад „Хигијене”, на дуже. Звати од
16 до 22. 064/210-67-60.
(216861)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Котеж 1.
064/067-08-07. (216771)

ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба
кухиње и купатила. 321408. (216649)
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ПОТРЕБНА фризерка с
искуством, за рад у салону на новој Миси.
060/634-71-76.(215439)
ИЗДАЈЕМ локал, велики
излог, 35 м2, Његошева,
радионица Карађорђева. 064/994-13-16.
(216664)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа 130 м2, (бивша
пекара „Тара”, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (216704)
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту, Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250.
(216704)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(216704)
КУЋУ издајем, шири
центар, пословно-стамбене намене, 150 м2.
062/347-667. (216777)
ХИТНО, унутар Зелене
пијаце локал 25 м2,
15.000. (398),
„Кров”,060/683-10-64.
(и)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (216785)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан,
шири центар,
грејање гратис,
130 евра , гарсоњеру
100 евра. 060/340-7060. (216841)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици и
ибердеку. 065/531-3858. (216555)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у сервису беле
технике. 013/301-300,
063/771-24-16. (216855)
ПОТРЕБНА кућна помоћница за Банатски
Брестовац. Искључиво
радови у кући. 063/325916. (216856)
ПОТРЕБНА радница за
рад у салону намештаја.
CV донети лично, у суботу, на адресу, Ул. Војводе Петра Бојовића 12,
до 16 сати. (216857)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на бензинској станици у Панчеву.
013/351-601. (216808)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу из Панчева потребна радница за рад
на дужи временски период. 333-311. (216629)
СТРОГИ центар, 14 м ,
може коришћење лепог
дворишта, издавање.
063/240-817. (216511)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале од 39 и 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(216512)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
за различите активности: јога, пилатес, школе
страних језика, школе
сликања, креативне дечје радионице, промоције
производа. 064/530-5545. (216547)
ИЗДАЈЕМ дворишну
зграду 70 м2, погодна за
пословни простор.
062/192-55-94.
(216562)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
пословни простор од 25
м2, Улица Радомира
Путника 2-а. 063/341871. (216859)
ИЗДАЈЕМ сутерен, висина 2.90 цм, 100 м2, у керамичким плочицама,
била пекара. 063/15209-34. (216839)
ЛОКАЛ за издавање,
преко пута Диспанзера,
15 м2. 064/231-07-33.
(216803)

ПОТРЕБАН радник са
искуством за рад на виљушкару и утоваривачу.
Јавити се лично у „Kizza”, Жарка Зрењанина
68. (216587)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Антика”, потребни радници са искуством. Тел.
061/808-68-25. (216559)
ПОТРЕБНА жена, дипломирани економиста,
с радним искуством, за
рад у књиговодству.
013/377-230, 064/64341-22. (216764)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН пекар и помоћни радник са искуством. 064/120-09-42.

ПОТРЕБНА конобарица.
063/525-115. (216725)

ПОТРЕБАН пословођа у
ресторану и пицерији.
013/377-230, 064/64341-22. (216862)

ПОСАО

РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар, pizza
мајстор-кувар, конобарица за преподневну
смену. 060/734-36-37.
(216873)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за вожњу, на
троосовинцу киперу,
обавезно исккуство.
063/245-804. (216706)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација.
064/310-44-88, Мића.
(214715)
ЧАСОВИ. Основе електротехнике, професор
са искуством. 062/80197-58. (215427)

ПОТРЕБНА радница за
„Max caffe”, Доситеја
Обрадовића 8-к. Тел.
013/230-10-13. (216838)
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СУР „Аполо” потребна
радница. За више информација обратити се
лично особљу СР „Аполо”, у Ул. Милоша Требињца бр. 5 (ф)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
уградња свих врста подних и зидних плочица.
064/128-38-49. (215436)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(214682)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689
МАСЕРКА, релаксциона, парцијална и антицелулит масажа. Тел.
062/817-17-91. (216345)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, нега и
купање болесника.
063/737-59-60. (216285)
КОШЕЊЕ траве, крчење
корова, подсецање дрвећа, шишање ограде,
воћњаци, викендице,
дворишта. 063/844-6113. (216488)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст. 065/55781-42, 013/235-78-82.
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
радимо изолације, демит фасаде, кречење.
063/865-80-49. (219501)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА. Тел. 062/271661, 061/132-85-43.
(216523)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица негује старе,
болесне, непокретне,
поуздано, супер повољно. 060/366-63-69. (216
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и монтажа ТВ и сателитских антена (за гледање бесплатних ТВ канала).
064/866-20-70. (216534)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетонирања, разбијање
бетона, одношење ствари, шута. 064/122-6978. (216537)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94. (216166)
БРАВАР, варилац, радимо све врсте браварија,
ограде, капије, остало.
063/835-52-09.
(/216657)

ПОПРАВКА ПС рачунара, инсталација, софтвера, чишћење вируса, брзо, квалитетно, повољно.
060/351-03-54. (216646)
ИСКУСАН мајстор изводи све врсте грађевинских радова. Тома,
064/248-89-68. (216621)
РАЗНЕ физичке послове
радимо: ископи, бетонирање, шут и друго разно. 065/600-05-30.
(216603)

ТРАЖИМ посао: кување
оброка, набавка намирница пензионерима, 250
динара/сат. 060/417-4120. (р)
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СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње шоле и факултете. 064/462-37-64.
(216588)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(216634)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење, ископи, бетонирања, рушења, итд.
060/035-47-40. (216537)

ОГЛАСИ

ЧАСОВИ српског језика.
064/424-88-94. (216721)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (216711)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером,
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(216692)
СПРЕМАМ станове,
канцеларије, ординације, пеглање. 063/430409. (216694)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, одгушење канализације одмах. 063/269173. (216776)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (216782)
СВЕ врсте физичких послова: утовар, истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог непотребног намештаја,
чишћење подрума, тавана шупа и сви слични
послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/62614-50, 341-571.
(216782)
ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтажом и демонтажом. Дејан, 061/626-1450, 065/440-97-00.
(216678)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (216742)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета, као и бродских
подова. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (216746)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (216551)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, изолација, ламинат. Веома
повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (216542)

ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила,
машинско прање тепиха. Наташа, 361-474,
060/361-47-41.
(216707)

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

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(216676)

ЧАСОВИ физике и хемије. 062/880-99-34.
(216749)
РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте, комарници. Тел. 065/337-04-09.
(216752)
ОРЕМ, култивирам, чистим баште. 063/809-3589. (216870)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације куаптила,
сервис одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(216758)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете, бојлере, климе, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (216755)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(216820)
КЕРАМИЧАР, повољан
и педантан и молер тражи посао. 061/203-7087. (216851)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером, до 2 кубика.
065/334-23-38.(216608)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (216811)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, фасаде, чисто, педантно. 061/28820-19. (216816)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (216784)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (216787)
ТВ и мониторе поправљам, долазим на адресу. 065/990-40-40.
(216790)
ЧУВАМ децу, помоћ старијим лицима, комплет
ручак 250 динара, доносимо на адресу.
013/373-574, 060/17677-51. (213791)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, капије,
врата, роштиљи, ситне
поправке, врло повољно. Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (216797)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – комбијима,
камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фо-

лија за заштиту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (216277)
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (216271)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, све релације
по Србији, камионима,

екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, од 00-24 сата,
сваког дана и недељом.
Беслатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (216277)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (214059)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја, Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (212500)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар робе. 064/648-2450. (6454)
СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета, хобловање, полирање и
лакирање. Дугогодишње
искуство. Мајстор из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (216441)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/19322-29, 013/366-843. (2)
ДЕМИТ фасаде, молерско-гипсарски радови са
комплет сређивањем,
100%, чисто, гаранција.
065/228-78-66.
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 013/365051, 064/176-91-85,
063/278-117. (215816)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
(215564)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (216522)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (215616)

СЕРВИС телевизора, мобилних телефона, продаја половних, електричар, аутоелектричар,
лаптоп рачунара.
063/800-01-96.
(2165829

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут. Најповољније, локал 1.300.
066/355-154, 062/355154. (215678)
МАШИНСКО исправљање и заваривање алуфелни. 064/244-42-19.
(215843)

ДУБИНСКО прање намештаја, професионалним керхер машинама.
Фотеља 600, уг. гарнитуре од 1.800. 069/322-0533. (216317)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(216101)
СЗБР „Алнис”, најповољнија алуминијумска
и ПВЦ столарија, акција! Уз сваки купљени
прозор гратис окапнице!
063/308-890, 063/80479-52. (216477)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарије, све за воду,
0-24 сата, долазим одмах, пензионерима екстра попуст. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (216541)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. (

ОБЕЗБЕДИТЕ локал,
стан, кућу, аутомобил,
радионицу и остале објекате, новом методом.
063/800-01-96.
(216582)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (216277)

ОДВОЗ шута, чишћење
подрума, тавана, магацина кипером. 064/14488-44. (216277)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(216277)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: вешмашине, фрижидере,
бојлере, шпорете, електроинсталације, гаранција. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (216712)
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УСЛУГЕ

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, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(216653)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправак телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(216858)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих и нових кровова,
разне фасаде. 013/664491, 063/162-53-89.
(216723)
ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка, сејанца, шута, ископ багерима. 064/648-24-50, најповољније у граду. (6454)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (216690)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (216805)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, радници, складиштење намештаја, попуст
ванградске. 064/482-6553. (216831)
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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

КОМБИ превоз робе и
селидбе. Најповољније.
069/260-00-40, Раша.
(216872)
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,
013/258-04-00. (4654)

ОБАВЕШТЕЊЕ

KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом. (4654)
KIZZA – изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/258-04-00. (4654)
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро плочама. (4654)

ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, фрижидера, замрзивача и
остале беле технике.
Монтажа и сервис клима уређаја. „Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (216855)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ фасадерски радови, логистика, гипсарски
радови. 061/269-88-64,
069/171-38-99. (216850)

ОГЛАСИ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде
студије о процени утицаја на животну средину

ОГЛАС

Носилац пројекта JП „Електромреже Србије”, из
Београда, Улица Кнеза Милоша бр. 11, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене 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.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

KIZZA – самоходна дизалица за рад на висини
од 33 метра. 064/66897-86. (4654)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07, 064/317-10-05.
(216769)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/19322-29, 013/366-843.
(215384)

KIZZA – ископ великим
и мини багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с
одвозом. Жарка Зрењанина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218894, 013/258-04-00.
KIZZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, изнајмљивање компресора
за разбијање бетона
свих величина и дебљина. (4654)
KIZZA – камиони с корпама за рад на висини
од 17 - 23 метра, сечење
и резање стабала и грања. Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86, 013/25804-00. (4654)

На основу члана 47. Статута Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево”
Панчево, в. д. директорa предузећа дана 22. 03.
2016.године донео одлуку о расписивању огласа за лицитацију, за издавање у закуп простора за постављање
киоска у кругу Аутобуске станице Панчево, на адреси
Војводе Радомира Путника 33.
На основу одлуке, расписује се

KIZZA – издавање рамовских скела са превозом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² – 20
евра/дан...), агрегата за
струју. Жарка Зрењанина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86,
013/258-04-00. (4654)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута
или без. Горан. 064/64824-47. (4654)

УСАМЉЕНИ господин,
60, тражи нежну душу.
061/648-96-62. (216776)
ОГЛАШАВАМ неважећом такси дозволу, бр.
781/08, на име Ерне
Узон. (216642)
МЛАДИЋ, 28 година,
жели да упозна девојку
за озбиљну везу.
061/130-66-21. (216864
СРБИН са пасошем ЕУ
жели да упозна озбиљну
девојку-жену за брак,
која жели да живи и ради у ЕУ. 063/179-01-78.
ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПОТРЕБНА породица за
живот, чување и одржавање имања у Опову.
062/880-96-40.
(216657)
ОБЈАВЉУЈЕМ неважећом такси дозволу бр.
781/08, на име Ерне
Узон, општина Панчево.
(216642)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, јефтино, фул опрема, паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (215139)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
ДВА апартмана на Копаонику, хотел „Копаоник Брзеће”, повољно.
063/124-10-18, 063/392236. (216814)

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

Прикупљају се најповољније понуде за постављање киоска на простору на позицијама бр. 13 и 1, у кругу Аутобуске станице.
Почетна цена једног м² износи 750 динара.
Критеријум за избор најповољније понуде - највећа понуђена цена по м².
Сваки од наведених простора је укупне површине
од по 20 м².
Средство обезбеђења плаћања закупца – две бланко регистроване менице.
Простор је одмах расположив.
Рок за достављање понуда је 01. 04. 2016. године,
до 12 сати.
Комисијско отварање понуда је истог дана у 12.30,
у просторијама предузећа, на адреси Војводе Радомира Путника 33, мала сала, на првом спрату.
Понуде достављати посебно за сваки простор, на
адресу: Војводе Радомира Путника 33, у затвореним
ковертама, с назнаком: ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ
НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА – НЕ ОТВАРАТИ.
Заинтересовани могу добити ближе информације на
телефон 013/312-092, локал 206 и 207. Контакт особа
за информације: Немања Бојић.

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

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система
за предгревање шарже на постројењу С-300 Каталитички реформинг, на кп. бр. 3545 КО Војловица СО
Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу 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) и у просторијама Градске управе
града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до
27. 04. 2016. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја, на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 28. 04.
2016. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 14 сати.

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

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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Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном сину

АЛЕКСАНДРУ
БИСАКУ

АЛЕКСАНДРУ БИСАКУ САШИ
17. III 1989 – 22. III 2016.

АЛЕКСАНДАР БИСАК САША

од тате који те је највише волео!
Заувек у тузи твој тата

Дала сам ти живот,

(136/216823)

од тетке СЛАВИЦЕ,
брата МИЛОША, сестре
СЛАЂАНЕ, тече ЖИВЕ,
зета ДЕЈАНА
и сестричине
АНЂЕЛЕ и МИЊЕ
(140/216849)

али нисам могла и да га сачувам.

Последњи поздрав

Последњи поздрав
Мама ДРАГАНА, сестра ЖЕЉАНА, ЈОВАНА и поочим ИЛИЈА
(138/216834)

АЛЕКСАНДРУ
БИСАКУ САШИ

ГАРИ
АЛЕКСАНДАР БИСАК САША
17. III 1989 – 22. III 2016.
Мило моје што те нема, требаш ми...
Заувек ће у мом срцу остати сећање на тебе.
Волим те највише на свету голубе мој!!!
Нека те анђели чувају заувек!
Твоја женица МИКА

17. III 1989 – 22. III 2016.

Његови Маргићани: ЈОЛЕ, БАТА, ЈОГИ, МИЋА ПЕКАР,
МИЛАН, ЈОЦА МАКЕДОНАЦ, ТОМА ПЛЕХ, ПАЈА, ЗЛАТКО,
МАЗИЛА, ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ЖИВА ГАЈТАН, ПЕРА ЊАГРА, БОБА,
ЈОЦА и МИЋА ПИРОЋАНАЦ, ПЕЦА, ЈОВА, ПЕЂА, ЈОЦА,
ПЕПИ, ВИДАНКЕ, ПЕРА КМЕТ, САЛЕ, БОРА,
ЋУП, АЦА, ГАЛЕ и ФРЕНКИ
(11/216499)

од тетке СНЕЖЕ
и тече НИКОЛЕ
с породицом из Долова
(133/216823)

(134/216823)

Последњи поздрав најбољој мами

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР
БИСАК САША

АЛЕКСАНДАР БИСАК САША
ДРАГАНУ ДАБИЋУ

17. III 1989 – 22. III 2016.
Последњи поздрав нашем драгом унуку и сину.
Баки, заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твој тата АНТАЛ, баба МАРИШКА и деда ЖИВКО

Мајка НАДА, брат СРЂАН, снаја ДРАГАНА
и синовице ИВАНА и АНДРИЈАНА

(135/216823)

(86/216678)

17. III 1989 – 22. III 2016.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Последњи поздрав од
таста ГРАДИМИРА,
таште БРАНКЕ
и свастике ИВАНЕ
(132/216820)

Много је разлога да те памтим по добром

РАДИ КРСТИН

Вечно ћеш ми недостајати, али знам да си отишла на боље место и да
те више ништа не боли.
Нека те анђели чувају.
Заувек ћу те волети.

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА
(88/216683)

РАДА КРСТИН
ОШАЈ
Збогом мој драги пријатељу.
ВАКА с породицом
(142/216853)

рођ. Рацић
24. X 1955 – 20. III 2016.
Последњи поздрав вољеној сестри и тетки Ради
од брата ТОМЕ, снаје ВЕСНЕ, братичине НАЦЕ
и братанца ЂОЛЕТА

(105/216711)

(106/216719)

25. марта 2016. навршава се тринаест година откако није с нама

РАДНО
ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
др ДОБРИВОЈ
ОЛЋАН
Толико тога, а без тебе.
Воли те син

РАДИВОЈЕ САВЕСКИ

(144/216877)

1938–2003.
Увек ћеш бити у нашим срцима.

ПАНЧЕВАЦ

Твоји најмилији
(87/216680)

РАДА КРСТИН

рођ. Рацић
24. X 1955 – 20. III 2016.
Последњи поздрав сестри и тетка Ради од брата
ЖЕЉКА, снаје НАТАШЕ, братанаца БОЈАНА
и ВАЛЕНТИНА

телефон:
013/301-150

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

Последњи поздрав мојој

29. марта навршава се пет година откад није с
нама наш драги и вољени супруг и отац

РАЈКИ
Хвала за све, што си
увек била ту за мене, и
знам да ћеш увек бити
ту с нама.
Никада те нећу заборавити и увек ћу те волети.

МИЛЕ КОЈИЋ
Заувек остајеш у нашим срцима
Супруга КАТИЦА, ћерка ЗАГА и зет РАЈКО

Твоја МАЈА

(126/216783)

(89/216683)
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20. марта 2016. је преминуо, а 22. марта 2016. сахрањен
наш вољени и драги

20. марта 2016. је преминуо, а 22. марта 2016, сахрањен мој вољени супруг

Последњи поздрав драгом

ПАВЛУ

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ
1947–2016.
ЉУБИША

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ

Наше заједничке бриге и радости остају као драге успомене.

1947–2016.

Хвала ти на пажњи и љубави коју си пружио својој породици.
ЉИЉАНА

(77/216665)

Последњи поздрав драгом пријатељу

(75/216665)

С љубављу и тугом успомену на њега чуваће: супруга
ЉИЉАНА и синови ПРЕДРАГ и МИЛОШ с породицом

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој вољеној

(74/216665)

ПАВЛУ
Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

чика ПАЈИ
РАСТА, ШОБОТ, БАНЕ и ПАКИ
(45/216610)

ПАВЛУ ВАСИЛИЈУ

Тужна срца јављамо да нас је, 18. марта, после
кратке болести, напустила

Станари у Вршачкој 10
(34/216570)

ПАВЛУ ВАСИЛИЈУ

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВ

Породица ШОБОТ
(44/216610)

(91/216685)

од породице ЛЕВНАЈИЋ
(40/216603)

19. марта 2016. престало је да куца срце нашег вољеног оца, у 96. години

Последњи поздрав драгој пријатељици

Последњи поздрав драгом деди

1947–2016.

Последњи поздрав
брату Паји од сестре
НЕНЕ и брата МИЛЕТА
с породицама

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
Остаћеш нам у драгом
сећању као искрени и
одан пријатељ.
Нека те анђели чувају.
Породица ТОТ

ЈЕЛЕНИ ЈОВАНОВ

(103/216714)

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

Чуваћемо у срцу успомену на твој драги лик и
доброту коју си ширила око себе.
Твоје заове ЉУБИЦА, РУЖИЦА,
ВЕРА и ДАНА с породицама
(92/216685)

(98/216698)

Последњи поздрав драгом деди

ПАВЛЕ
ВАСИЛИЈЕ

(121/216762)

РАДОСЛАВИ
ДЕМЕТЕР РАДИ

1921–2016.
Сахрана је обављена 21. марта 2016, на Новом гробљу.
Преостају нам сећања, љубав и велико поштовање за све што си
учинио за нас.
Почивај у миру.
Твоји: ћерка ДАНИЦА, син МИРКО и снаја ВЕРА

(76/216665)

1. I 1952 – 16. III 2016.
Твоја љубав и доброта
којом си нас обасипала,
остаће заувек у нашим
срцима и мислима.
Твој супруг ДУШКО,
синови СЛОБОДАН,
ДУШАН и ВЛАДИМИР,
снаје ВИОЛЕТА
и СНЕЖАНА, унука
ЈЕЛЕНА и унуци
НИКОЛА и АЛЕКСА

Последњи поздрав драгој снаји

СИМА ХАЛУГИН

Породица СТЕПАНОВ

(93/216689)

1958–2016.
Сахрана је обављена 19. марта, у 14 сати, на Старом православном гробљу.
Заувек у срцима супруга ЈОВАНА, синова
МАРКА и МИЛОША, снаје ТАЊЕ и унуке
САНДРЕ и ВАЊЕ

чика ПАЈИ

ДРАГИЦИ
ЈОВАНОВИЋ

Преселио се на небеске њиве и ливаде наш драги

Последњи поздрав

РАДОСЛАВА ДЕМЕТЕР
1932–2016.
Својој вољеној мајци последњи поздрав од ћерке
ЗОРИЦЕ, зета БРАНИСЛАВА, ГОРАНА и ДАРКА
(112/216735)

Последњи поздрав нашој драгој

СИМИ
ХАЛУГИН
Био си и остаћеш нам
узор, какав човек треба
да буде.
Унуци РИКАРДО
ЂЕРМАНОВИЋ
и СЛОБОДАН ПРОЛЕ
с породицама
(96/216697)

СИМИ
ХАЛУГИН
од унуке АНА МАРИЈЕ,
зета ВЛАДАНА
и праунучади ТОДОРА
и НЕДЕ
(97/216698)

РАДОСЛАВИ
ДЕМЕТЕР РАДИ

ИЛИЈА ЗЕНГ
Сахрањен је 15. марта 2016. године.
Чуваћемо га од заборава, у дивном сећању, до
краја наших живота.
РАДЕНКО и ВЕРИЦА
(84/216675)

племенитој и искреној
пријатељици.
Породица КУЗМИЋ
из Беча
(104/216714)

ВЕРИЦИ ТОДОРОВИЋ

1946–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: ЗОРА, СЛАВИЦА
и ДРАГАН с породицама
(119/216760)

Петак, 25. март 2016.
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17. марта 2016. изненада је преминуо

СЛОБОДАН ЗЕЦ
Хвала ти за неизмерну брижност и разумевање.
Увек ћеш недостајати.

СЛОБОДАН ЗЕЦ

Твоји: ЖИКА, МИЛИЦА и БРАНКА
с породицом

1951–2016.

18. марта 2016. преминуо је наш драги

(23/216528)

Заувек остали да тугују за њим, и да га памте по ведром духу
и доброти: супруга МИРЈАНА, син МИЋА, унук ДАНИЛО,
многобројна родбина и пријатељи

Драгом колеги и пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

ТОМИСЛАВ ЈОНЧИЋ

(20/2165528)

1931–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

СЛОБОДАН ЗЕЦ

СЛОБОДАНУ

СЛОБОДАНУ
ЗЕЦУ

последњи поздрав од
ДРАГОСЛАВА БОГАВЦА
с породицом

Саучествујемо у тузи са
Зелетовим најмилијима.
Породица ФИЗЕШАН

(60/216636)

(107/216722)

Син СВЕТОЗАР, ћерка ЉИЉАНА, унуци ИВИЦА
и ИШТВАН, снаје МЛАДЕНКА и ВАЊА
и праунук ОГЊЕН
(13/216508)

Наша драга мајка, свекрва и бака преминула је
15. марта 2016.

1951–2016.
Последњи поздрав драгом брату и ујаку од сестре НАДЕ,
зета МИЛЕНКА и сестричина САЊЕ и ВЕСНЕ с породицама

16. марта 2016, у 81. години преминула је

(21/216528)

ЗОРКА ГВОЗДЕНАЦ
1933–2016.

За њом тугују син МОМИР, снаја ВАЛЕРИЈА
и унука ИВАНА

ВЕРА ТАНЧИЋ

(82/216671)

Сахрана је обављена 17. марта 2016, на Новом
православном гробљу.

Последњи поздрав добром и верном пријатељу

Ожалошћени: муж ВИТОМИР, син ЈОВАН
и остала родбина

СЛОБОДАН ЗЕЦ

(33/216565)

1951–2016.
Увек ћемо те се сећати по доброти.
ЂОРЂЕ, ПАВА, РАДОМИР, ВЛАДИМИР, ЈОВАНА,
АНА и НИКОЛАЈ

16. марта напустио нас је наш вољени супруг,
отац, деда и верни пријатељ

(22/216528)

Последњи поздрав

ЈОЖЕФУ
БАЛИНТУ

Последњи поздрав драгом

ЈОЖЕФ БАЛИНТ

СЛОБОДАНУ
ЗЕЦУ
од комшинице
ВЕРЕ БАРАЈИЋ

РАДА КРСТИН

СЛОБОДАНУ ЗЕЦУ
Заувек ћеш остати у нашим мислима.
Породица СТАНИШИЋ
(39/216598)

1958–2016.
Скромно си живео, с пуно љубави према свима.
Увек ћеш остати у нашим срцима и лепим успоменама.
Твоја супруга ЈУЛИШКА, ћерке ВАЛЕРИЈА
и РУЖА с породицама, унуци ГАБРИЈЕЛА,
ЛАУРА и ДАВИД, породица ФАЛУКЕЗИ, као и
остала родбина и пријатељи

од прије РАДМИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав
сестри РАДИ од сестре
ЉУБИЦЕ и зета БОБЕ

(17/21651

(43/216602)

(16/216518)

(36/216579)

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав мајци

РАДА КРСТИН

Последњи поздрав колеги

Успомена на тебе грејаће наша срца заувек.
Љубе те твоји: АНЂА, МИЛИЦА и ГОРАН
(42/216606)

ВИДА
НИКОЛИЋ
Мајко, вољени не умиру, а твоје пите ће се
још дуго памтити...

ЈОШКИ БАЛИНТУ
СЛАВОРАДУ
ЖИВОЈИНОВИЋУ

ЂУРЂЕВКИ
НОВАКОВ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево
(8/ф-474)

из Заклопаче

Ожалошћена ћерка
НАТАША с породицом

Ташта ДОБРИЛА
МАТИЋ из Омољице

Хвала ти за све што си
учинила за нас.
Син БОБАН и снаја
САНДРА

(101/216709)

(41/216604)

(118/216756)

ГОРАН БРКИЋ

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

Последњи поздрав Алексином и Матејином тати, од
другара из одељења IV/3 I VII-2,
ОШ „Васа Живковић” са учитељицом и разредном
(19/216525)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Изненада нас је напустио

Вољеном колеги

26. марта 2016, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни
помен нашој драгој

ДАЛИБОР ВАСИЋ

ДАЛИБОРУ ВАСИЋУ

Твој осмех и ведри дух заувек ће живети у нашим срцима.
Нека те анђели чувају Дачо.

…можда живи и доћи ће после овог сна,
Можда спава са очима изван сваког зла...
Колеге из „Максија”

Стовариште „Голија”

(94/216690)

(100/216701)

КАТИЦИ ГУТЕША
1930–2015.
Звездице наша, сваког дана твој заразан смех
одзвања у нашим ушима. Има те у свим нашим
делима, у свим нашим причама. Знамо да си поносна на нас! Волимо те.
Ћерке МИРЈАНА и МАРИЈА с породицама
(115/216747)

Последњи поздрав тати

Последњи поздрав супругу

Прошло је двадесет година откад нису с нама

ЈАРКОВАЧКИ

ДАЧИ

ДАЛИБОРУ ВАСИЋУ

ДАЛИБОРУ ВАСИЋУ

Знамо да чујеш наше речи.
Знамо да ћеш нас пазити, одавде па до вечности.
Много нам недостајеш.

Као свежина летње ноћи, држи ме нада да ћеш
доћи, а добро знам никад више, љубави моја.
Заувек твоја ВЕСНА

Твоји синови СТРАХИЊА и ВУКАШИН

(55/216628)

Тешко је рећи шта је немогуће друже.
СТЕВА, ЈАСМИНА,
МАРКО ПАВЛОВ,
АНЂЕЛИЈА, САША,
МАРКО и ЈЕЛЕНА
МАРКОВИЋ

Последњи поздрав зету

1975–2016.
Недостајеш... и дани
кад је све било тако
једноставно. Кад је за
осмех било довољно
само да те видим, чујем...
Заувек твоји: тетка АНЂЕЛИЈА, теча ДРАГАН,
сестра ДАНИЈЕЛА, зет ДУШАН, сестрићи
ВЛАДИМИР, ВАЛЕНТИНА, НЕМАЊА и МАРИЈА

НЕНАД
1996–2016.
Ћерка НАДА с породицом
(117/2167519

(69/216657)

(56/216628)

ДАЛИБОР ВАСИЋ

ЈОВАНКА

ДАЛИБОРУ
ВАСИЋУ

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ

ЧАСЛАВ
ВУЧИЋЕВИЋ

ДАЛИБОРУ
ВАСИЋУ

13. II 1933 – 31. III 2012.

Душо, нека те анђели
чувају кад нисам могла
ја.
Ташта СОФИЈАНА

од другова
из одељења VIII-5

С тугом и поносом.
Унуци: ГОРАН
и ГОРДАНА
с родитељима

(54/21662

(114/216744)

(143216871)

(68/216648)

19. марта изненада нас је напустио наш
драги отац, деда и свекар

26. марта 2016, је две године откако није с нама
наш драги

ПОМЕН

ЉУБОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ
ЉУБА

МИЛЕНА
ЈОВАНОВИЋ
23. марта 2016. навршавају се четири тужне године откада си нас напустила.
Помен је у суботу, 26.
марта 2016, у 11 сати.

1994–2016.
Никада те нисмо заборавили.
ГОЦА, ПЕЂА и ЈЕЛЕНА
с породицама
(26/21540)

СЕЋАЊЕ
Ожалошћени: супруг
НЕНАД, син НЕМАЊА
и снаја МИЛИЦА
(128/216793)

ПАНЧЕВАЦ
ДАЛИБОР
ВАСИЋ
За све што долази недостајеш
НАТАША, НИКОЛА
и НИКОЛЕТА
(70/216659)

Последњи поздрав комшији

ПЕРВАН МИТОВ
С љубављу
и поштовањем ћерка
МИРА с породицом

телефон:
ЉУБИША ПУРКОВИЋ

СТОЈАН СТОЈАНОВИЋ

013/301-150

(102/216713)

СЕЋАЊЕ

1947–2016.
Сахрана је обављена 21. марта 2016, у 13
сати, на Новом гробљу.
Поносно ћемо те спомињати и од заборава чувати.
С љубављу син НЕБОЈША, ћерка
СВЕТЛАНА, снаја МАЈА и унучад ИГОР,
ВЕЉКО и ЗОЈА

Бескрајно тужна његова породица:
мама, тата и брат
(141/216852)

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2016.
Једанаест година туге и бола без нашег сина и брата.
Твоји неутешни родитељи и сестра

(137/216828)

(110/216278)

Последњи поздрав колеги

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ
ЖИГА

ДАЛИБОРУ
ВАСИЋУ

ВАЛЕНТИНА
ГРЕГЕЦ
рођ. Жига

од породице ПОПОВ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

Осмогодишњи помен Драгољубу биће одржан
29. марта 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Породица

(95/216695)

(18(ф)

(139/216834)

СТОЈАНУ СТОЈАНОВИЋУ

РАДОМИР САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2016.
Заувек у нашим мислима.
Твоји: МАРКО, ЈОВАНА и ДУШИЦА
(111/216278)

Петак, 25. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошла је година откако си нас напустио, а бол је снажан као првог дана и никада неће проћи
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Прошла је година откако нас је напустио

Прошла је година откада је заувек отишао најбољи отац
на свету, који ми је пружио све, и од мене створио ово
што сам сада

ЈОВАН
БОРКОВИЋ
2. IV. 2015 – 2. IV 2016.

ЈОВАН БОРКОВИЋ

Отишао је велики човек, а иза себе је оставио још веће људе!
Хвала ти на свему течо.

ЈОВАН БОРКОВИЋ

2. IV. 2015 – 2. IV 2016.

2. IV. 2015 – 2. IV 2016.
26. марта 2016, у 11.30, посетићемо твоју вечну кућу.

ВОЈА с баком и мамом
(125/216780)

Тата, никада те нећу заборавити.
Заувек ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, синови
ДУШАН и СТРАХИЊА с породицама
и сестра ЈЕЛИЦА с породицом

Твој син ДУЦА

(123/216780)

(124/216780)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

У суботу, 26. марта 2016. године навршава се пола године како није с нама наш драги

28. марта 2016. године навршава се годину дана
откако је Господу отишла наша мила

МИОДРАГ КАТАРИНА

МИРЧЕТА КОВАЧЕВИЋ

СТАНА ДРАГАШ

С љубављу и поштовањем успомену на тебе чувају твоји најмилији.
Супруга ЛУДМИЛА и деца БРАНИСЛАВ и САЊА с породицама
(59/2166359

У суботу, 26. марта, у 11
сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесет тужних
дана нашем вољеном

Сећање на тату, баку и деду

ПАНЧЕВАЦ

ИЛИЋ

ХОРВАТ

рођ. Стојсављевић
Тога дана, у 12 сати, одржаћемо помен на Православном гробљу у Вршцу.
Слово Божје и Сине Јединородни Исусе Христе,
овенчај верну слушкињу Твоју Стану снажном руком Твојом, Владико Добри, и молитвама Пречисте Царице наше Богородице спаси је у вечном
царству Твоме. Амин.
Воле те и љубе твоји: унуци УРОШ
и ДРАГАН, зет МИХАИЛО
и кћери НЕВЕНА и ОЛИВЕРА

телефон:
013/301-150

ПЕТАР
ИЛИЋ

1949–2005.

ИЛИЋ

1904–1964

службеник

1920–2005.

краљевски

„Стакларе”

службеница

официр

„Трудбеника”

С поносом на њих успомену чува захвална за све
СНЕЖАНА ИЛИЋ
(35/216578)

(120/216761)

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ БРИЦА
Драги наш, прошло је
три године како ниси
поред нас, али никад
неће проћи ни један једини дан без тебе у мислима.
Недостајеш нам...

БОЖИДАРУ
НЕШКОВИЋУ

28. марта 2016. навршавају се три године од смрти

5. априла навршава се
тужна година откада
ниси с нама

ЦВЕТИНА ЂОРЂИЋА ЦВИЈЕ

СТАНИСЛАВ
СТЕФАНОВИЋ

РАДМИЛА ЈОРГАЧЕВИЋ
1945–2015.
Прошла је година дана како си нас напустила и оставила празнину у нашим срцима. Почивај у миру!
Сестра МИРЈАНА, зет БРАНИМИР, сестрићи и унуци

Твоји соколови: АЦА,
МАКИ, принцеза
ИВАНА
и твоја ДРАГОЈЛА

Ми који те волимо знамо колико боли живети
без тебе. Заувек ћеш
остати у нашем срцу и
нашим мислима.
Твоји најмилији:
супруга ВЕРА, ћерка
САЊА, зет ЗОРАН,
унуци ТЕОДОР
и МАНУИЛ

Твоја ћерка ДРАГИЦА с породицом

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

(61/216658)

(131/216817)

(130/216798)

(58/216631)5

Пре годину дана преминуо је

ПОМЕН
30. марта 2016. Драгану је десет година, а Еви
пет месеци

5. априла навршава се
тужна година откада
ниси са мном

(122/216766)

Након десет година сећања не бледе. Заувек захвални
што си био и остао део нас.

др ДОБРИВОЈ ОЛЋАН
1942–2006–2016.

С љубављу и сећањем на најлепше успомене, чувамо те од заборава.

Породица ОЛЋАН
(90/216684)

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ
Сине, три године без тебе су као вечност, а
оставио си нам вечну
тугу и бол.

Брате чико, тешко, теже, најтеже без тебе.
Много недостајеш.

ИВАН
ДАМЈАНОВ

Тата и мама

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
БОРИСЛАВА с децом
и унуцима и сестра
МАРИЈА с породицом

(62/216641)

(85/216677)

ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ

ЕВА
ЛАСЛОФИ

СТАНИСЛАВ
СТЕФАНОВИЋ

НЕНАД, НЕНКА и БОКА

30. III 2006.
30. X 2015.
Године и месеци пролазе, а најлепше успомене
носимо у срцима.
Ваши најмилији

1933–2015.
Твој лик ми даје вољу за
животом.
Супруга МАРИЈА

(63/216642)

(113/216740)

(57/216631)

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ

30
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У суботу, 26. марта, у 11 сати, даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом

МИОДРАГУ МИЛЕТУ
ТОШИЋУ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

Седмогодишњи помен

СПАСОВСКИ

ВЕСЕЛИН
ГОЈКУ СМИЉАНИЋУ

...не постоје ни речи, ни начин, којим би
се могао описати овај осећај празнине,
бола и туге, откако не куца твоје срце...
анђеле наш...

СТЕВАН

5. IX 1989.
22. XI 2002.
29. III 2006.
Време пролази, али сећања и успомене остају заувек. Много нам
недостајете.
Ваши најмилији
(46/216616)

Мирно спавај...
Неутешни: отац СЛАВИША, мајка
НЕВЕНА, сестра СНЕЖАНА и баба РАДА

26. марта 2016. године навршава се шест месеци
откада није самном мој супруг

26. марта навршава се
шест месеци од смрти
мог тате

ПЕТАР МАРТИНОСКИ

ПЕТРА
МАРТИНОСКОГ

Твоја породица
(51/216618)

(129/216796)

Недостаје нам наш

ЉУБА

Сећање на родитеље

СПИШЈАК

Шери, много ми недостајеш.
Твоја Шери, како си ме увек звао

МИОДРАГ ТОШИЋ
Шест месеци је прошло како тебе нема... и ништа не може да буде као пре, јер у сваком делу
живота и душе недостајеш ти.
Време пролази, али ти заувек остајеш у нама,
наш добри анђеле...
Твоји: деда МАРИНКО, баба ВУЈА, ДЕЈАН,
ДАРКО и ДАНЕ с породицама

МАРИЈА

АДАМ

1927–2002.

1925–2007.

(47/216513)

Твоји: ЦЕЦА и САША
(48/216513)

Драги деда, много нам
недостајеш

Синови ЈОЗЕФ и ЈАНО с породицама
и син МИША са супругом
(72/216663)

(145/4654)

Шестомесечни помен

25. марта даваћемо помен нашој драгој мајци

СЕЋАЊЕ

ПЕРОВИЋ
ВЕРОНИКА ЧУЧКОВИЋ
Две године смо без тебе.
Заувек те воле твоји: ЂОРЂЕ, САНДРА и МИНА

МИЛЕ ТОШИЋ
Драги миле, утонуо си у
бескрајан сан, али заувек ћеш бити с нама.
Твоје сестре ИВАНА
и МАРИНА, тета ДРАГА
и теча ЗОРАН

ЈАСМИНИ
НЕДЕЉКОВИЋ
Синови ВЛАДИМИР
и ИВАН
(73/216664)

(83/216673)

СЕЋАЊЕ

(99/216700)

ЖИВОРАД

1927–1994.
1929–2014.
Вашу љубав, доброту и пожртвовање које сте
нам безгранично пружали увек ћемо носити у
нашим срцима.
Ваше ћерке ДОБРИНКА и ВИТОМИРКА
с породицама

(109/216727)

Сећање на нашу драгу

ИВАНКА

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ
Твоји: унуке АНЂЕЛА,
ЈУЛИЈА, МИЛИЈАНА
и унуци МИХАЈЛО
и НИКОЛА
(49/216513)

Навршава се годину дана како није с нама наша
драга

Мили наш

СЕЋАЊЕ

РАДЕ

МАРИЦА ЖИВКОВ МАЦА

ДРАГИЦА
БУНДАЛО

ЉИЉАНУ
МАРЧЕТИЋ

ЉИЉАНА
МАРЧЕТИЋ

САВА
ТАЧКОВИЋ

30. III 2010 – 30. III 2016.
Постоји нешто што не
умире, а то је љубав и
сећање на тебе.
Стрина ЛИЗА и стриц
ТОМА с породицом

2010–2016.
Остаћеш вечно у нашем
сећању.
Мама ВИДОСАВА,
сестра ВЕРА
и брат ЗОРАН

5. V 1947 – 29. III 2013.
Прошле су три године
ал сећања остају.
ВЛАДА с породицом

26. III 2004 – 26. III 2016.
Време пролази, а наш
бол и туга за тобом, вољена не.
Супруг БОЖО, ћерке
МИЉАНА и БИЉАНА,
зетови ПАЈА и ГОРАН,
унуке БОЈАНА и АНА

(79/216610)

(80/216629)

(66/216445)

(81/216669)

Сећање на нашу драгу

У суботу, 26. марта, у 11 сати, посетићемо њен
гроб и положити цвеће.
Остаће трајно у нашим срцима.
Њени најмилији
(50/216615)

прошло је шест најтужнијих месеци без тебе.
Воле те твоји: ИРЕНА,
ИВИЦА, РАТКО,
ЗЛАТКО, МАЈА
и ЈАДРАНКА
(52/216619)

СЕЋАЊЕ

15. марта 2016, преминуо је наш вољени

26. марта 2016. дајемо
шестомесечни помен

АЛЕКСАНДАР
СЛАВКОВСКИ

ЉУБИЦИ
СТОЈАНОВСКИ

1934–2016.
Последњи поздрав
од сина ЖАРКА
с породицом

С љубављу и тугом чуваћемо вечну успомену на
тебе.
Син СТОЈАНЧЕ и ћерка
МИРА с породицама

(127/216788)

(116/216750)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ДОШЉА

САВЕТА ТРПКОВ

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ

30. III 2010 – 30. III 2016.
Увек ћеш нам недостајати и као супруга, и као мајка, и
као бака.
Твоји најмилији

рођ. Тачковић
2. VI 1949 – 25. III 2006.
Иако је прошло десет година, сећање на тебе никада
неће избледети.
Твој брат с породицом

(78/216669)

(65/216645)

1986–2016.
Нешто што никада не
умире су љубав и сећање на тебе.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама
(71/216660)

Петак, 25. март 2016.

23. марта 2016. године је дан када је пре
три године твоја душа отишла у неки нови, бољи свет

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27. марта 2016. године, у 11 сати, обележићемо
четрдесетодневни помен нашој драгој

ВЕРКИ ЂОРЂЕВИЋ
3. V 1938 – 17. II 2016.
Сећање на твој драги лик и доброту даје нам снагу, с неизмерном тугом.
Боравићеш у нашим срцима, мислима и причама док буде нас.
Твоји: супруг СТАНИМИР, син МИОДРАГ, снаја
НАДА, ћерка ГОРИЦА, унуци и унуке

МИРЈАНА ВИЈАТОВ
рођ. Сучевић
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Двогодишњи помен

БОРИСУ
СТАНОЈЕВСКОМ
25. III 2014 – 25. III 2016.
С поштовањем супруга
ЉУБИЦА, синови
БОБАН и НЕНАД
с породицама

(7/216482)

(4/216481)

27. марта 2016, у 11 сати обележићемо четрдесетодневни помен нашој драгој

Прошло је деветнаест
година откако није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

Били смо и бићемо увек с тобом везани
љубављу која не бледи и не нестаје.
Воле те твоји: САНДРА, ЕДИ и БУКИ
(27/216548)

СЕЋАЊЕ

ВЕРКИ ЂОРЂЕВИЋ
3. V 1938 – 17. II 2016.
Пуно је суза пало, кад је твоје срце стало.
Нека твоја племенита душа почива у миру, а ми ћемо те чувати од заборава. Нека те анђели чувају.
Твоја ћерка ГОРИЦА, унуци ЈОВАН
и РАДОВАН, унука ТИЈАНА, праунуци
МИХАЈЛО и СОФИЈА

ЛАЗАР МИЛОШЕВ

(5/216484)

ЗЛАТЕ
СИЉАНОВСКИ
БРКА

Сестра с породицом
(10/216492)

26. марта, у 11 сати, на
Старом православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

24. III 2008 – 24. III 2016.
Много је лепих успомена да те памтимо, да о теби с поносом причамо, али и да те никад не заборавимо.
С љубављу те помињемо и заувек чувамо успомену на
тебе, поносни што си био наш.
Твоје: супруга МИРЈАНА, ћерке ИВАНА
и СВЕТЛАНА, унучад ДУЊА, МАТЕЈА и ИВАН
и зетови ДРАГУТИН и ДУШАН
(12/216503)

Успомену на њега
чувају: супруга НАДА,
син ЗОРАН и ћерка
СЛАВИЦА
с породицама
(9/216486)

22. III 2005 – 22. III 2016.

Заувек си у нашим срцима и мислима.

ИВАН МАТЕЈИЋ БАТА

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ
ВРАЧАРИЋ
МИМА
2007–2016.

9. марта 2016. године прошло је осаманаест година од смрти нашег оца, а 26. марта 2016. године, пола године од смрти наше мајке

ЂУРА ХРЊЕЗ

МИЛИШИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији

Супруга КОВИЉКА
и ћерка ЈЕЛИЦА
с породицом

2001–2016.
Време пролази, успомена остаје.
Ћерке НЕВЕНА
и ЈЕЛЕНА
с породицама, сестра
РАДИЦА и свастика
ЉИЉАНА

(15/216513)

(29/216552

(31/216577)

ВЛАДИМИРУ
НОВАКОВУ

ГОЈКО

РАДИША
ШАРАЦ

26. III 2000 – 26. III 2016.

Девето пролеће, а тебе
још увек нема.
25. марта 2016, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо помен.
Мајка СТОЈА, отац
ГОРАН, сестра ЈЕЛЕНА
с породицом, брат
БОЖА, баба СВЕТЛАНА
са СТАНИШОМ
(25/216540)

Њена доброта и љубав
којом нас је обасипала,
остаће заувек у нашим
срцима и мислима.

С љубављу твоји унуци
ЈОВАН, РАДОВАН,
ИГОР, ИВАНА
и ЈЕЛЕНА
(6/216484)

Моја мила мама

(28/216549)

ПАУЛИНА

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ЕГЕЉА

СТАНКО
ЛАЛОВИЋ

31. III 2006 – 31. III 2016.

28. III 1981 – 28. III 2016.

ДАНИЛО и ЂУЂА

Године пролазе, а љубав и бол за тобом не јењава.
Твоји најмилији

(И64/216644)

(53/216627)

Увек си с нама.

3. V 1938 – 17. II 2016.

СТАНА

1914–1998.
1921–2015.
С поштовањем и поносом чувамо вас од заборава.
Син САВО и БОГОЉУБ и ћерка ВАСИЛИЈА
с породицом

Десет година

ВЕРКА
ЂОРЂЕВИЋ

ВОЈИСЛАВ
ИЛИЋ

СВЕТЛАНА
КОВАЧКИ

Војо, ево шест година је
прошло, али бол не престаје. Остаћеш заувек у
нашим срцима.
Тата ЈОВО и брат
МИЛЕНКО МИКИ

Прошле су три године,
ти све више недостајеш.
Твој супруг МИОДРАГ,
ћерка БРАНКА
с породицом и сестра
ЗВЕЗДАНА
с породицом

(38/216596)

(37/216592)

СЕЋАЊЕ

27. марта навршавају се
три године откако није
с нама

Још боли и болеће док
је сећања.

Већ је петнаест година
са својим вољенима: мужем АЛЕКСАНДРОМ,
ћеркицом ЈАСМИНОМ
и синовцем СТЕВАНОМ.
Да ли су Ти рекли хвала, велика добротворко.

Твоји најмилији

Ћерка МАРИЈАНА
– ОКИЦА с мамом

У тужном сећању
КАНАЧКИ

(32/216559)

(14/216510)

(3/216478)

ЗОРИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ

ГОРАН РАДИЋ
2009–2016.

2004–2016.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
КАЛКАН

ВЕЉКО ЈЕВИЋ

ВЕЉКО ЈЕВИЋ

27. III 2007 – 27. III 2016.

27. III 2007 – 27. III 2016.

Време не лечи тугу, само нас учи да живимо с
њом.

Много нам недостајеш.

Четрдесет дана од смрти

МЛАДЕН
КУБУРОВИЋ

БРАНИСЛАВА НИКОЛАЈЕВИЋА
Помен ћемо одржати 26. марта, у 11 сати, на Старом
православном гробљу
Супруга ВЕРА и брат РАДИВОЈ с породицом
(30/216556)

24. III 1996 – 24. III 2016.
С поносом и љубављу чувамо успомену на тебе.
Недостајеш нам.
Ћерка МАРИЈАНА
и унука МИЛИЦА
(108/216724)

БОГОЉУБ
ЦИКУША
ГОЛУБ
Заувек ћеш бити у мом
срцу.
Твоја ћерка МИЛИЦА
с породицом
(67/216647)

дипл. инж. агрономије
2010–2016.
Вечна успомена, љубав
и туга.
Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка
МАРИЈА и зет РАША
(24/216530)

Супруга МИЛЕНА

Ћерка НЕНА, зет ИВАН
и унуци ПЕТАР
и ВЕЉКО

(1/216475)

(2/216475)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

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
14. фебруара: Анастасију – Јасмина и Владица Недељковић; 27. фебруара:
Машу – Владислава и Марко Марковић; 1. марта: Теу – Весна и Ненад Рацков;
2. марта: Сању – Мира и Бранко Павловић, Емилију – Весна Аврамовић и Марко Шимић; 4. марта: Иву – Дајана Тинтор и Синиша Станисављевић, Хану –
Милијана и Бобан Младеновски; 7. марта: Сару – Луција Поморишац и Игор
Алексић; 7. марта: Ксенију – Кристина и Жарко Лазаревић, Мелису – Весна
Шајн и Јован Николић, Даницу – Мирјана и Дарко Гаврилов; 9. марта: Милицу
– Снежана Зубић Глоговац и Небојша Фунчић, Андреу – Маријана Крстевски и
Драган Карафиловски; 10. марта: Јовану – Бранкица и Драган Игња.

Добили сина
25. фебруара: Вању – Лидија Ленђел и Милош Турићанин; 26. фебруара: Лазара – Дејана и Бојан Луткић, Виктора – Сабина Секељ и Јожеф Катаи; 27. фебруара: Павла – Сандра и Владимир Грубиша, Андрију – Маријана и Горан Балан; 1. марта: Александера – Катарина и Мирослав Карас, Луку – Сандра Царан Сакић и Немања Сакић; 2. марта: Милана – Мира и Бранко Павловић; 3.
марта: Антонија – Алма и Роберт Биро, Горана – Сандра и Душко Герман; 4.
марта: Сергеја – Тијана Митровић и Ненад Добреско, Новака – Далиборка и
Милан Каталина; 6. марта: Николу – Сузана и Иван Станковић; 9. марта: Николу – Драгана Гвозденовић и Божидар Будак, Симона – Вања и Звонко Пешић, Виктора – Зузана и Растислав Ушјак, Уроша – Зорица и Милош Иванчић;
11. марта: Аљошу – Милкица Цревар Сакач и Александар Сакач.

УМРЛИ
9. марта: Илија Вукас – 1954; 11. марта: Јонел Русован – 1952, Милутин Милетић –1964, Илија Зенг – 1929; 12. марта: Властимир Стојановић – 1948, Божидар Ненић – 1931, Видосава Станишић – 1932, Горан Бркић –1966, Павле Момчилов – 1957, Ана Филка – 1939, Милевка Стојкоски – 1950; 13. марта: Славица
Томовић – 1954, Добросав Табаковић – 1937, Зорица Спасић – 1948, Драган Грубјешић – 1964, Пирошка Царан – 1936, Роза Лексовић – 1935, Љубиша Манић –
1958; 14. марта: Ана Котваш – 1944, Анка Денић – 1942, Михаил Мазајев – 1934;
15. марта: Бранка Јовановић – 1932, Зорка Гвозденац – 1933, Драган Дабић –
1961; 16. марта: Ержебет Прошевски – 1960, Вера Танчић – 1936, Милана Јевтовић – 1929, Вида Николић – 1947, Миливој Митревски – 1948, Драгица Јовановић – 1952, Ђурђевка Новаков – 1940, Ката Фекете – 1939, Далибор Васић –
1975, Јожеф Балинт – 1958; 17. марта: Слободан Зец – 1951, Јозеф Барца – 1940.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
3

4

5

Речи су састављене од следећих слогова: БЛА, ВА,
ВАЦ, ВО, ВО, ГА, ГЛО, ГО, ГО, ГО, НА, О, РА, РАЧ,
РИ, РИ, СТА, ТА, ТЕЉ, ТИ, ТИ, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. обавијати нешто
облогама, 2. наш популарни глумац пореклом Панчевац, Небојша (на слици), 3. подстицај речима, наговарање (мн.), 4. страна у уговору, 5. живети тешко, животарити, 6. заштитник, тутор.

1
2
3
4

1

5

1

6

УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. античка област око реке Сане, 2.
град у Италији, 3. лице из Шекспировог „Отела”, 4.
сто квадратних метара – предлог уз инструментал, 5.
снажна, 6. наш писац, новинар и глумац (на слици),
7. нападање (мн.), 8. шпански сликар надреалиста
(Салвадор) – скандинавски богови, 9. симбол иридијума – овчија вуна – предлог уз датив, 10. ознака за
час – руски чајник, 11. Ужичанин – амерички шаховски велемајстор (Лари), 12. обмањивати – италијански (скр.), 13. улудо потрошити, 14. метак без убојног
дејства – место код Новог Сада.
УСПРАВНО: 1. наш лирски песник (Бранко), 2. сеоско подручје – течност из киселог купуса, 3. зимски
одевни предмет – француски филозоф (Жан Пол), 4.
име јапанског редитеља Куросаве („Рашомон”) –
тропски папагај, 5. река у Италији – уложак, 6. наш
сликар реалиста, рођен у Вршцу, 7. градић у Срему –
река у Русији, 8. јединица за рад и енергију – домаћа
животиња (мн.) – име глумице Манчић, 9. наше старије женско име – наш кошаркашки репрезентативац
(Ненад).

2

3

4

5

6

Избегавајте несигурне финансијске понуде или нека већа улагања. Новац ће вам долазити из
редовних и ванредних прихода,
а они који су у сфери уметности,
нека очекују велики успех.
Усредсредите се искључиво на
себе.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Могући су већи приливи новца

Приоритет ове недеље јесте да

током ове седмице, али добро
преиспитајте све околности пре
него што се затрчите у непознато,
јер може доћи до непланираног
губитка. Задржите се на ономе
што је сигурно.

поведете рачуна о трошковима,
колики год да су, па се суздржите од трошења. Колико год да
вам се нешто учини јефтином и
добром инвестицијом, покушајте
да одолите искушењу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Поље среће је активирано, тако
да поједини Близанци могу зарадити коцкајући се, али не изазивајте срећу превише. Ако имате
хоби или неки хонорарни посао,
сви су изгледи да ћете остварити
приходе од тога. Плаћајте рачуне.

Пре него што се залетите и улетите на непознат терен, размислите
колико је то исплативо. Партнерски односи су мало затегнути, па
вас и партнер успорава. Најбоље
би било да наплатите своје дугове, макар и судским путем.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

И сами осећате да постоје обавезе
које још увек не знате како да подмирите а да добро не стегнете каиш. Одредите приоритете и почните
да решавате своје дугове. Није добро улетати у нове кредите, али помоћ породице је добродошла.

Неповољан период се завршио.
Седите и размислите о томе шта бисте могли да радите. Већа сума новца вам коначно долази из иностранства, па се потрудите да је добро уложите, али не журите. Повољна прилика ће се створити сама од себе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

тако мали, али ваши апетити су велики, па се понекад чини да пресипате из шупљег у празно. Не верујте
превише у велика обећања, чак ни у
она која вам дају стари сарадници –
околности вам нису наклоњене.

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

прсте. Ма колико да вам долази,
још брже одлази. Не улазите у
несигурне послове и чувајте се
понуде да брзо зарадите. Могућност покретања судских процеса,
али и почетак једне лепе љубавне
везе.

Немојте се разочарати ако добијете мање него што очекујете.
Водите рачуна о томе шта потписујете, више проверавајте своје
блиске сараднике. На нешто вас
наговарају, али то није исплативо онолико колико они тврде.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Тренутно постоји велики раско-

7

8

9

рак између прилива и трошкова
који расту несмањеном брзином.
Запетљали сте се као никад раније. Радите још неки посао поред постојећег, то ће вам донекле
помоћи да закрпите рупе.

Прилив новца ће ове седмице
почети да се повећава, али не
онолико брзо колико очекујете.
Болна тачка су вам велики дугови, па ћете тражити начин да их
решите. Трошкови су премашили
ваша очекивања, те следи смањење броја запослених.

2

КОЊИЋЕВ СКОК

3

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете дефиницију правде коју је дао староримски правник Улпијан, а
коју је прихватила школа природног права.

4
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АНАГРАМ
ФРАНЦУСКА ТЕНИСЕРКА

И ЈА КРАСНО ИГРАЛА
РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: облагати, Глоговац, наговори, уговарач, таворити, старатељ. Укрштеница: Псет, Атри, Јаго, ар, с, јака,
Раша Попов, атаковања, Дали, ази, ир, руно, к, ч, самовар, Ера,
Еванс, варати, ит, истраћити, жорак, Каћ. Анаграм: Каролина Гарсија. Коњићев скок: Поштено живети, ником не наудити и сваком дати оно што му припада.

2

(23. 9 – 22. 10)

Приливи новца су константни и не

Припрема: Момир Пауновић
1

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Новац вам само пролази кроз

ВЕНЧАНИ
10. марта: Ана Војнић Зелић и Јован Андрић, Наташа Настић и Никола Тодоров; Ивана Богданов и Бојан Паунов, Миљана Величковић и Љубиша Игић; 12. марта: Даница Спасић и Немања Обрадовић, Марина Костић и Дарко Бајић, Маријана Јахић и Предраг Стојанов, Нена Божић и Александар Гајић, Јелена Радовић и Томислав Крунић; 13.
марта: Маријана Миленковић и Иван Јаковљевић, Зорица Буча и Зоран Николић; 17.
марта: Милица Вукашинов и Срђан Петровић, Јелена Мида и Никола Браковић.

Ован

ЗАНИМЉИВА ИЗЛОЖБА ОДРЖАНА У ДОЛОВУ

И МИ ОВНА ЗА СМОТРУ ИМАМО
Велика стада оваца некад су
била једно од најупечатљивијих обележја јужног Баната.
Нажалост, након година срозавања сточарске производње
то је све ређа појава. Готово
инцидентна...
Ипак, постоје и светле тачке,
а једна од њих је свакако Долово, чији вредни мештани гаје
нешто више од хиљаду примерака те лепе и корисне животиње.
Њима у част већ десети пут
приредили су интересантну
манифестацију.
Долово је у суботу, 19. марта,
десету годину заредом било у
центру пажње овчара и свих
оних који имају додирних тачака са узгојем приплодних
овнова и млађих грла, као и
љубитеља доброг дружења. Иза
јубиларне манифестације поново је стало Удружење овчара
„Банат” из Панчева, које су
свесрдно помогли чланови доловачке секције и већи и мањи
спонзори.
Место окупљања био је, као
и ранијих година, плато испред старе школе у централној
доловачкој долини. Организатори су припремили поменути
терен и поставили боксове, а
већ од раног јутра почели су
да пристижу гости из разних
околних, али и удаљенијих
места, па су импровизоване

Победник из Иланџе
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Чији ован је најбољи?
штандове окитиле именом
свог села и комшије из Сакула, Иланџе, Уздина, Падине,
Врачев Гаја, Уљме...
Овнове су изложили и домаћини, што је у збиру дало
укупно двадесет девет грла. У
боксовима су се углавном нашли представници аутохтоне
расе цигаја, али је било и оних
белих, виртемберга и других.
Простор се веома брзо испунио и онима који су хтели да
виде те живе експонате.
Истовремено је жири, који је
предводио професор доктор
Цвијан Мекић, почео да обила-

Тридесетак излагача приказало своје овнове

сија још једном погледала. На
том упоредном тесту видело
се ко има већег и лепшег овна,
а они искуснији могли су да
уоче разлику и у квалитету.
Величина неких грла била
је импозантна: „Срђане, није
фер, ти ниси довео овна, него
теле”, једна је од опаски које
су се могле чути на рачун габарита изложених животиња.
Комисија се убрзо повукла
да сумира утиске, док су излагачи и посматрачи наставили
да размењују своја искуства.
Дружење је настављено у локалном ватрогасном дому, где
је Александар Варга, председник Удружења овчара „Банат”,
доделио захвалнице учесницима и спонзорима, као и пехаре
и награде за најуспешније. Нај-

бољег приплодног овна расе
цигаја приказао је поменути
Срђан Војинов из Иланџе, а
најбоље младо грло представио
је Доловац Никола Трбенчин.
У конкуренцији осталих раса
најквалитетнијег овна (као и
младо грло) имао је Бојан Личина из Врачев Гаја. Весели
жагор уз овчији паприкаш, домаће доловачко вино и музику
потрајао је до касних поподневних сати.
Прилика за ново дружење
наведених актера биће већ у
суботу, 26. марта, у Сакулама,
на смотри у оквиру овчарских
дана, уз такмичење у кувању
неизбежног овчијег паприкаша, трку магараца и културно-уметнички програм.
Н. Радоњин

Дружење
зи излагаче и даје свој суд и савете. Према његовом мишљењу, овог пута квалитет изложених грла знатно је побољшан.
Председник комисије, који је
то ласкаво звање носио и ранијих година, тиме је и те како задовољан, а пре свега зато што
су одгајивачи послушали његов
савет да кроз сарадњу с надлежним службама дођу до квалитетнијих приплодних грла.
Након обиласка штандова
жири је направио ужи избор
грла, која су потом изведена
из боксова не би ли их коми-

Рогови за изложбу

Улепшавање изложбе

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

КОНЦЕРТ БЕНДА „STRAY DOGG”

Не купуј – удоми!

Поезија међу нотама
Концерт американа инди рок
бенда „Stray Dogg” из Београда одржан је у суботу, 19. марта, на малој сцени Културног
центра.
Колико је било интересовање
за овај наступ, најбоље говори
то да су трибине биле недовољне да приме „вишак” публике.
„Аlmost”, „No One But You”,
„Disappear”, „Time”... неке су
од песама због којих су обожаваоци, а нарочито обожаватељке њихове музике уздисали и
суздржавали се да не заплачу.
Узалуд, канула је и покоја
сузица...
Као увертира наступио је
панчевачки дуо „Ивица”. Све у
свему, прави слаткиш за љубитеље нежне, лагане музике.
Бенд „Ивица”, који чине
Иван Качавенда (вокал, акустична гитара) и Александра
Андоновска (електрична гита-

ра), први је изашао на бину.
Овај наизглед неуобичајен
спој акустичне и електричне
гитаре пријао је присутнима.
Меланхолична акустична инди музика деловала је опуштајуће (за део публике можда и
сувише), ненаметљиво, готово
као групна музичка медитација, прекидана штимовањем
жица на гитари и аплаузом
након сваке нумере. До сада
су објавили експериментални
акустични албум „Лепе речи
су за ружне дане”, ноиз поп
сингл „Морам бити бољи”, ЕП
„Води ме на море”, а ускоро
ће, кажу, и нови албум.
А онда аплауз, звиждуци подршке... Као на стадиону... У
преводу – „Stray Dogg” је на
бини. Очешљани и „испеглани” чланови бенда као да су
кренули на матуру, сем фронтмена Душана Страјнића Дуката, с фризуром „тек сам устао”,

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.

Чупко

у фазонирано поцепаним тексас-фармерицама. После модне критике колега да му баш и
не паше „свечана” гардероба
коју је понео за наступ, одлучио се за „кежуал” варијанту.
Наравно, то му није сметало
да маестрално (от)пева своје
стихове који „кидишу” на срце, терају сузе на очи и од којих се цурицама поглед мути...
Страјнић, писац текстова и
музике, чији нежан глас чини
атмосферу нестварном и чаробном, каже да није песник и
да себе тако не доживљава.
– Стихове које пишем никада нисам називао поезијом
или песмама, већ текстовима
за музику коју правим. Они су
веома лични и повезани са
оним што ми се догађа. Пишем само кад имам екстремну
потребу за тим да се изразим
кроз музику, да кроз њу нађем
одговоре за оно што ми се де-

шава у животу... – искрен је
Страјнић.
За око пет година постојања
бенд је објавио три албума –
„Almost”, „Fire’s Never Wrong”,
„Come Along Wind”... Пунио је
концертне сале, наступао на
престижним фестивалима,
његова нежна и сетна музика
стигла је и до америчког кантаутора Девендра Банхартоа, а
сцену је делио и са ирском музичарком Лисом Ханиган. За
сарадњу с њима Страјнић
скромно каже да је заслужна
срећа.
Душан Страјнић (вокал и гитара), Ана Јанковић (виолина,
клавијатуре и пратећи вокал),
Марко Игњатовић (соло гитара), Владимир Милићевић
(бас-гитара) и наш суграђанин
Реља Илић (бубњеви) планирају турнеју по Европи. Прва на
списку је Италија.
М. М.

Чупави „шмекер" стар око две
године пронађен је пре
неколико дана у центру града
код „америчких зграда". Имао
је нимало безазлене повреде
на шапама, али је захваљујући
помоћи једне пажљиве суграђанке на време збринут и
ране су му саниране.
Уколико неко препозна овог мужјака, може доставити
информације путем телефона или имејла, а ако се власник
не јави у разумном року, могуће је да ће пас бити удомљен.

Лабрадор
Пас, стар око две године,
ухваћен је на Јабучком путу, у насељу Караула.
Овај лабрадор ретривер
веома је веселе нарави и
много воли да се игра и
скакуће.
И он је привремено смештен у градско прихватилиште, па га потенцијални удомитељи тамо могу погледати.

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.

34

СПОРТ

Петак, 25. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

БАШ ЈЕ У МОДИ – „ЛЕПЉИВА ЛОПТА”
Динамо руши редом
Убедљив тријумф
ЖРК-а Панчево

ДРЖАВНИ ЏУДО-ШАМПИОНАТ

САРА И АНДРЕА НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ
Спортски центар „Шумице” у
Београду прошлог викенда је
угостио најбоље џудисте у јуниорској конкуренцији у нашој земљи. На Првенству Србије се надметало 159 бораца,
а ЏК Динамо се представио с
пет такмичара, које је предводио тренер Љубомир Станишић.
Највећи успех су оствариле
Сара Славковић и Андреа Стојадинов, које су постале државне шампионке у својим категоријама, а наступили су и
Милош Палоц, Филип Ринко-

вец и Маја Куч. Један од судија на овом првенству био је и
Славко Станишић, такође
члан ЏК-а Динамо.
У исто време у Француској
је одржан међународни турнир под покровитељством
компаније „Адидас”. ЏК Динамо су на том такмичењу
представљали пионири Владимир Богдановски, Филип
Француз и Урош Ћућа.
Најуспешнији је био Богдановски, који је у борби за бронзану медаљу савладао клупског друга Филипа Француза.

С ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

МЕДАЉЕ САМО „ИЗРАЊАЈУ”

Рукометаши Динама наставили су да сеју страх у Супер Б
лиги. Прошлог викенда је на
програму било 14. коло, а
момци које предводи Иван
Петковић без великих проблема су савладали Дубочицу из
Лесковца с 32:21 и тако се на
најбољи начин реванширали
ривалу за пораз у првом делу
сезоне.
Гости су се колико-толико
држали само до деветог минута, када је на семафору стајао
резултат 3:3. Од тог момента
Бранко Радановић и његови
саиграчи кренули су у незадржив поход ка још једном убедљивом тријумфу. Силно мотивисани, добро припремљени
и још боље уиграни, с новом
опремом на себи, рукометаши
Динама су предност у односу
на ривала увећавали из минута у минут.
Најефикаснији су били Павле Бандука и Иван Радојичић,
са по шест голова, али похвале
заслужују и Миљан Буњевчевић и Јован Стојановић (по четири гола), те Миломир Радовановић, Милош Петровић,
Милош Вујић, Јован Сремчевић, Данијел Лацко, Стефан
Шапоњић... Шта рећи о капитену Радановићу? Иако је преко
главе претурио и много већих
утакмица, на терену је прави
капитен. Искусно, максимално
озбиљно и предано предводи
млађе клупске другове ка великом успеху... Голмани Динама
су још једном показали сјајан
карактер. Никола Радовановић
је успео да „скине” чак три пенала, а врло добар је био и Никола Митановски... Види се
тренерски „вез” Ивана Петковића и Горана Белића.

ТАБЕЛА СУПЕР Б РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ – мушкарци
1.

ДИНАМО

14

12

0

2

433:330

24

2.

ШАМОТ

14

9

0

5

375:338

18

3.

ОБИЛИЋ

14

8

2

4

379:346

18

4.

ТОПЛИЧАНИН

13

8

0

5

383:336

16

5.

ПРОЛЕТЕР

14

6

2

6

364:364

14

6.

КОЛУБАРА

14

6

2

6

376:403

14

7.

ЦРВЕНКА

13

6

1

6

344:358

13

8.

ДУБОЧИЦА

13

6

1

6

318:341

13

9.

ЗЛАТАР

14

6

1

7

378:403

13

10.

МОКРА ГОРА

13

6

0

7

381:370

12

11.

ВРБАС

14

3

3

8

355:392

9

12.

МЕТАЛАЦ

14

0

0

14

334:439

0

– Одиграли смо добру утакмицу, са чврстом одбраном и
ефикасним нападом. Ако нечим нисам задовољан, онда је
то почетак другог полувремена. Генерално, у свим сегментима игре смо доминирали и
заслужено савладали врло добру, школовану екипу из Лесковца. Успео сам да изротирам све играче, тако да имамо
„дужу” клупу у односу на остале екипе. Честитам мојим

момцима – рекао је шеф
стручног штаба „жуто-црних”
Иван Петковић.
Динамо чврсто држи лидерско место. Сада има 24 бода...
После четворомесечне паузе
коначно је почео и пролећни
део првенства у Супер Б лиги
за рукометашице. ЖРК Панчево је у уторак, 22. марта, на
свом терену савладао Топличанин из Прокупља са 40:19.
Питање победника није се
постављало ниједног момента,
јер је било очигледно да су
Светлана Ничевски и њене

другарице за класу боље од ривалки. Најефикаснија је била
Мила Беадер, која је постигла
десет голова, а расположене су
биле и Александра Митић (седам голова), Маја Радојчин
(пет), као и Јована Јелача и
Ивана Танелов (по четири).
Као и обично, сјајна је била и
Сања Павловић на голу.
– С обзиром на то да је Топличанин много променио екипу у
односу на јесењи део шампионата, да је због финансијских проблема знатно подмладио састав,
мало сам се прибојавао како ће
моје играчице реаговати на ову
утакмицу, поготово после тако
дуге такмичарске паузе. Ипак,
драго ми је да су озбиљно схватиле ривала и да су дале свој максимум. Следи нам дуел с лидером у
Београду. Нећемо да претимо,
али не идемо с белом заставом.
Покушаћемо да одиграмо што
боље, да се у лепом светлу представимо београдској публици –
истакао је Игор Шуловић, тренер
ЖРК-а Панчево.
После десетог кола наше суграђанке заузимају шесто место на табели, са 11 бодова.

ТАБЕЛА СУПЕР Б РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ – жене
1.

Чланови Пливачког клуба Динамо били су веома активни
протеклих дана. Учествовали
су на неколико значајних такмичења и са сваког су донели
неко одличје.
Зимско Првенство Србије за
пионире и кадете одржано је
прошлог викенда у Пироту.
Екипу Динама су предводили
тренери Влатка Комленац и
Живко Паранос. У конкуренцији кадета Вања Грујић се окитила златом на 200 м леђно и сребром на 200 м мешовито. У
надметању пионира Јелена Врховац је тријумфовала на 100 м

делфин, а Катарина Белић је
освојила бронзана одличја у тркама на 200 и 400 м краул.
На Отвореном првенству
Србије у нашем главном граду, у конкуренцији 419 пливача из педесет једног клуба из
земље и иностранства, Наташа Праскало је освојила сре-

бро на 200 м леђно и бронзу на
200 м краул.
У Крању је одржан сусрет
репрезентација Словеније, Србије, Хрватске и БиХ. Селекција наше земље је наступила
с 33 пливача, од којих је наша
суграђанка Вања Грујић била
најмлађи члан кадетског тима.
У екипном пласману Србија је
била трећа, са 765 поена.
Ања Цревар је бриљирала на
митингу „Равне 2016” у Словенији. С тог значајног такмичења је донела пун кофер медаља.
Она је на 200 м делфин освојила
златна одличја и у апсолутној и у

јуниорској категорији. У трци на
200 м леђно заслужила је сребрна
одличја у поменутим категоријама, на 100 м слободно била је
трећа у апсолутној категорији и
друга у надметању јуниорки, а
исти скор је имала и у тркама на
100 м делфин, 100 м леђно и 200
м прсно. Свака част!

ЈУНИОР

9

8

0

1

300:210

16

2.

БОР РТБ

9

7

0

3.

ПОЖАРЕВАЦ

9

6

1

2

233:179

14

2

284:225

4.

ПРОЛЕТЕР

10

6

13

1

3

328:277

13

5.

МЛАДОСТ

9

6.

ПАНЧЕВО

10

6

0

3

225:218

12

5

1

4

276:251

11

7.

ПИРОТ

8.

ТОПЛИЧАНИН

10

4

0

6

268:292

8

10

2

1

7

242:287

5

9.
10.

МЕТАЛАЦ

10

2

0

8

264:297

4

РАДНИЧКИ

10

0

0

10

185:369

0

ПРЕД СТАРТ ШАМПИОНАТА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ ГОСТУЈУ КОД ИМПЕРАТОРА
Панчевачки Пантери су
једна од четири екипе – уз
београдске Вукове, крагујевачке Дивље вепрове и
новосадске Војводе – које
никада нису напуштале
друштво најбољих у елитном српском надметању у
америчком фудбалу.
– Чак двадесетак играча
од прошле сезоне није више на списку, што због повреда, што због престанка
активним бављењем америчким фудбалом. Свакако ће нам највише недостајати Владимир Трајановић,
који је на почетку припрема доживео прелом шаке,
због чега ће морати да пропусти скоро целу сезону.
После паузе у клуб су се
вратили искусни Дејан Јовановић и офанзивни линијаши Иван Вучић и Горан Аговић, као значајнија
појачања. Вратили су се и

дефанзивни бек Милош
Станисављевић и дефанзивни линијаш Немања
Антонијевић. Из јуниорског погона екипе прикључено је чак 12 нових
момака: Славољуб Дуковски, Урош Милетић, Микаило Радевић, Демир
Сенгуљ, Марко Ђуричић,
Милош Радојичић, Алекса Марковић, Марко Глумац, Алекса Живановић,
Стефан Савичић, Вукашин Легетић и Марко Пековић. Имамо и појачања
из иностранства, а то су
Мајкл Џордан Кемпбел и
Кевин Хачингс – рекао је
Предраг Дурлић Вујић,
главни тренер Пантера.
Идућег викенда, у
првом колу Прве лиге Србије, Панчевци ће гостовати у Нишу, где ће одмерити снагу са Императорима.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ном турниру у Нишу, где су у
конкуренцији 400 учесника из
Грчке, Бугарске, Србије, Црне
Горе и Румуније постигли запажене резултате.
Александар Лупулов и Немања Нишић освојили су најсјајнија одличја, а Нина Албијанић и Ана Лупулов окитиле
су се бронзаним медаљама.
Лазар Албијанић је био пети.

СУПЕР КЛИНЦИ
Прошле недеље је одржан међународни теквондо турнир
под називом „Лола опен”. У
веома јакој конкуренцији одличне резултате су остварили
и наши најмлађи суграђани.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

„ЛАВИЦЕ” – СРПСКА ЕЛИТА!

„ОСВОЈЕН” И НИШ
Млади такмичари ЏК-а Панчево, које предводи тренер
Марко Атанасов, имали су још
један успешан викенд. Они су
се надметали на међународ-
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Овог викенда

Одбојкашице Динама
намучиле фаворита
за титулу у плеј-офу

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ЈУНИОР–ПАНЧЕВО
мушкарци
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО

Пред Борцем
мечеви одлуке
Спуштена је завеса на још једну
сезону ЖОК-а Динамо међу
најбољим одбојкашким клубовима у нашој земљи, на још једно, врло успешно издање популарних „лавица”. Девојке које
предводи Александар Владисављев у плеј-офу су се намериле
на једног од главних фаворита
за освајање титуле шампиона,
на финалисту Купа Србије и
другопласирани тим у регуларном делу шампионата – Јединство из Старе Пазове.
Играло се на два добијена
меча, а пре старта ових окршаја Динаму је мало ко давао
озбиљније шансе. Пазовчанке
су имале предност домаћег терена, па су у првом дуелу тријумфовале с 3:0, али су и тада
„лавице” биле веома незгодан
противник. Сваки сет је био
прилично „тесан”. Да је резултат био и другачији, не би било незаслужено.
Потом је уследио реванш у
Хали спортова на Стрелишту
прошлог викенда. Предвођене
фантастичном Јеленом Лазић,
те Нином Коцић и Слађаном
Мирковић, одбојкашице Динама су у свим елементима надиграле великог ривала. „Лавице”
су тријумфовале с 3:1, по сетовима: 25:20, 25:22, 19:25 и 25:15.

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
субота, 19.30

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ
субота, 20 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
недеља, 19.30

Фудбал
Сјајно су играле и Николина Ашћерић, Александра Владисављев, Милена Спремо,
Драгана Марковић и Катарина Симић, а великом тријумфу су допринеле и Јана Ћук и
Катарина Марисављевић. О
путнику у полуфинале одлучивала је мајсторица у Старој
Пазови која је одиграна у уторак, 22. марта.
Јединство је оправдало улогу великог фаворита, јер је у
одлучујућем мечу тријумфовало с 3:1, али сви прави љуби-

тељи спорта у Панчеву могу и
морају бити поносни на одбојкашице Динама, које су још
једном сврстале наш клуб међу најбоље у земљи.
Одбојкаши Борца су у 19. колу Прве лиге на свом терену савладали Јагодину с 3:1, по сетовима 25:17, 23:25, 25:18 и 25:11.
– Јако важна победа за нас.
После овог кола отворила нам
се могућност да сами одлучујемо о својој судбини, односно да више не морамо да чекамо резултат било које друге
утакмице. Наш задатак је да
победимо све мечеве до краја
и то нам гарантује бар друго

место. Предстоји нам дуел у
Смедереву, са екипом која је
у последње време у одличној
форми, али и која нам је учинила услугу победивши наше
директне конкуренте за највиши пласман. Немамо избора, идемо на победу – рекао је
Драгољуб Стојановић, тренер
ОК-а Борац.
У 14. колу Друге лиге „Север” за жене Одбојка 013 је изгубила у Старој Пазови од Јединства 2 с 3:0. Лидер је био
превелики залогај за екипу из
нашега града, а наредног викенда Панчевке опет гостују –
овог пута у Вршцу.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ
недеља, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – МЛАДОСТ (В)
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ДИНАМО 1945
Старчево: БОРАЦ – МЛАДОСТ (О)
Гај: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – УНИРЕА
Панчево: „М. АНТИЋ” – ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ

Најсјајнија одличја су заслужили Лука Ранђеловић и
Растко Достанић, сребрним
медаљама су се окитили Ива
Јакоб, Влада Арсеновић и Петар Новчић, а бронзе су зарадили: Немања Вермезовић,
Алекса Ранђеловић, Стефан
Илић и Ена Марковић.
У екипном пласману пионири су заузели треће место, а
Лука Ранђеловић, иако дебитант, освојио је титулу за најбољег пионира.

ТРИ БРОНЗЕ
Међународни митинг „Равне
2016” одржан је прошлог викенда у Словенији. Поред пливача из земље домаћина, надметали су се и такмичари из:
Аустрије, Немачке, Италије и
Србије.

1.

ЈЕДИНСТВО
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16

3

52:17

48

2.

СПАРТАК

19
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4

49:14

46

3.

М. РАДНИК
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49:19

45

4.

БОРАЦ
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49:21

44

5.

СМЕДЕРЕВО
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46:25

43

6.

К. МИТРОВИЦА

19
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8

42:32

33

7.

ЖЕЛЕЗНИЧАР

19

9
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30:41
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8.

ВА-014
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9.

ЈАГОДИНА
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10. НОВИ САД
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11.

БАВАНИШТЕ

19

3

16

17:51

11

12

МЕТАЛАЦ

19

0

19

8:57

1

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

није имала и спортске среће:
Сента–Железничар 1:0.
Око 300 посетилаца присуствовало је равноправном двобоју изједначених ривала, у којем су се Панчевци испрсили
пред фаворитом. Жељко Стајчић и његови другари играли су
борбено и пожртвовано, али нису успели да са овог гостовања
понесу бар један бод...
Гол од лу ке је по стиг нут
у 58. ми ну ту, ка да су до ма ћи фуд ба ле ри ис ко ри -

сти ли јед(и)ну гре шку го сту ју ћих игра ча... Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су по ку ша ва ли на све на чи не да из јед на че, али овог пу та ни су би ли ни ми ље ни ци сре ће.
Панчевци су и даље дванаести на табели, а у наредном
колу дочекују ТСЦ из Темерина, који је на седмом месту.
Дерби другог кола пролећног
дела првенства у Првој јужнобанатског лиги одигран је на
Градском стадиону у Панчеву.

3:1
3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО 2 – ОДБОЈКА 013

3:0

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ТОПЛИЧАНИН
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА

32:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА

29:21

Динамо 1945 наставио је
победнички поход ка вишем
рангу, па је без великих проблема „преслишао” и Борац из
Старчева. Момци које предводи Мирослав Милошевић тријумфовали су с 5:0, а голове за
Панчевце постигли су: Јуриша, Тошић, Спасић, Стојановски и Арбутина.
Идућег викенда Борац у
Старчеву дочекује Младост из
Омољице, а Динамо 1945 гостује у Црепаји.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК

84:69

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС

86:61

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

85:83

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сента: СЕНТА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г)
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
Војловица: МЛАДОСТ–БАК
Б. Н. Село: СЛОГА–ВЛАДИМИРОВАЦ

0:2
3:0
5:0
1:0
3:2

ПОБЕДНИК ЖФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
У веома јакој конкуренцији
одличан је био и Милош Михајловић, члан ПК-а Спарта из
нашега града, кога је предводио тренер Ненад Јовић.
Милош је освојио три бронзане медаље, и то у тркама на
50 м делфин, 100 м краул и
200 м мешовито.

Странe припремио

Александар
Живковић

У организацији ЖФК-а Шампион 2013 из нашега града,
који ове године слави трећи
рођендан, одржан је први
турнир у малом фудбалу за
девојчице рођене 2001. године и млађе.
У Хали спортова у Банатском Новом Селу преко 100
гледалаца уживало је у мајсторијама младих фудбалерки.
Поред домаће екипе надметали су се и: ЖФК Црвена звезда (Београд), Слога (Земун),
Стајићево, Раднички (Зрењанин) и Борац (Лазаревац).

Панчевачки Шампион је
постигао запажен успех пласиравши се у финале, у којем
је изгубио од Црвене звезде
с 5:1. Треће место је освојио
Раднички.
– Захвалио бих свим учесницима, као и људима из Фудбалског савеза Панчева и многим
пријатељима који су нам помогли у организацији. Наш циљ је
да овај турнир постане традиционалан, а надам се да ће догодине бити и масовнији – рекао
је председник ЖФК-а Шампион
Влада Димитријев.

40:19

Кошарка

„МИНИМАЛАЦ” ОСТАО У СЕНТИ
Утакмицама седамнаестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група
„Војводина”. Панчевачки Железничар је гостовао у Сенти и
поделио мегдан са истоименим домаћином. Популарна
„дизелка” је отпутовала на тај
мегдан осокољена тријумфом
против Долине у првом пролећном колу, још једном је показала да се на њу мора најозбиљније рачунати, али овог пута

СУПЕРЛИГА, ПЛЕЈ-ОФ
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

ШАХОВСКИ КУТАК

Clark
8
7
6
5
4
3
2

За нај бо љу игра чи цу је
иза брана Ана Мирко вић из
Цр ве не зве зде, нај е фи ка снија је би ла њена клуп ска
дру га ри ца Са ња Бар јак та -

ре вић, ко ја је по сти гла 11
го ло ва, а Ни ко ле та Ду ми трашку из ЖФК-а Шампион
би ла је нај си гур ни ји гол ман.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. д3: е4)
Избор Р. Радојевић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СЕЗОНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
Одлука пала у мечу
са ОКК Београдом
Када овај текст буде пред читаоцима, искрено се надамо
да ће љубитељи спорта у Панчеву увелико славити велики
успех наших кошаркаша. Наиме, Тамиш је одлучујућу
утакмицу за пласман у Суперлигу одиграо у четвртак, 24.
марта, против ОКК Београда у
нашем главном граду...
У претпоследњем колу Кошаркашке лиге Србије момци које предводи Бојан
Јовичић победили су у Хали
спортова на Стрелишту Беовук са 84:69, по четвртинама
15:18, 29:19, 21:20, 19:12.
Био је то још један дерби и
још један величанствен тријумф Тамиша. После победе
над екипом Младости из Земуна, такође директним конкурентом за пласман у елиту,
Душан Хукић и његови саиграчи савладали су и Беовук.
У време писања овог текста
Бојан Јовичић је с момцима
ковао тактику за још један
дерби, за најважнији меч у
сезони, за дуел са ОКК Београдом, који се грчевито бори за опстанак у лиги...
За дуел с Беовуком шеф
стручног штаба Тамиша на
паркет је извео стартну петорку у саставу: Душан Хукић,
Немања Манојловић, Иван
Смиљанић, Никола Вујовић и
Филип Думић. Почетак меча
је донео прилично стегнуту
игру, што је донекле било и
разумљиво, јер је победа била
императив и једном и другом
тиму. У петом минуту резултат на семафору показивао је
скор од 8:5, а на истеку прве
четвртине било је 15:18.
У наставку сусрета Тамиш
је заиграо много сигурније и
чвршће, што се одразило и
на резултат. Из минута у ми-

Фијакери

нут предност је расла, да би
на крају достигла убедљивих
петнаест поена разлике.
У још једном важном тријумфу истакли су се Иван Смиљанић и Никола Вујовић, са по
двадесет поена, а одличан је
био и Немања Манојловић, с
једанаест кошева. Душан Хукић је постигао седам поена, а
Александар Илкић, Никола
Симић и Душан Милошевић

били су прецизни по шест пута. Филип Думић је постигао
четири поена, а Радослав Пековић и Миљан Марковић су
остварили по два.
– Иако ово није било наше
најбоље издање, честитам
момцима на важној победи.
Није ово био баш наш дан, јер
смо имали много промашених шутева, али и слободних
бацања. Ипак, у другом полу-

времену смо смогли снаге да
„преломимо” меч и остваримо
важну победу. Разумем момке, играли су под великим
психолошким притиском, а
многи од њих су први пут у ситуацији да буду носиоци игре.
Како год да се оконча ова сезона, можемо је сматрати
успешном – рекао је тренер
Тамиша Бојан Јовичић.
У Првој Српској лиги на
програму је било 21. коло.
Крис-крос је гостовао у Новом Бечеју где је од домаћег
Јединства изгубио са 86:61.
– Очекивали смо егал
утакмицу, јер смо у Панчеву изгубили за један поен, у
прилично несрећним околностима. Ипак, домаћин је
искусно, лаким поенима,
кажњавао нашу неконтролисану агресију у одбрани –
истакао је Вук Станимировић, тренер Крис-кроса.
Ако извуку поуке после
овог гостовања, онда панчевачки кошаркаши не морају
много да тугују због пораза.
A. Живковић

У Панчеву
фијакере неко одвезао
Вајфертово пиво попијено
надалеко чувене кафане животаре као ћумези
позориште укинуто
занати изумиру
не зна се за мајалосе пударине маскенбале
песници одолевају...

Варош учмала
Равница је свикла на умирање
деца њена у свет одлазе
птице злослутно небом круже
ајгири не јуре друмовима
салаши стоје пусти проклети
варош учмала...

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ

УСПЕХ ПИОНИРА ТАМИША

ПРОФ: 10/2016

Пионирска екипа Тамиша, коју чине дечаци рођени 2001.
године, после освојеног првог
места у Регионалној лиги, а
потом и у Квалитетној лиги
Војводине, у којој је одиграла
шеснаест утакмица (изгубила
само једну), изборила је место
међу осам најбољих екипа у
нашој покрајини.
На полуфиналном турниру у Новом Саду, одржаном
прошлог викенда, наши суграђани су освојили треће
место. Тамиш је био бољи од

Бановаца, а изгубио је од
Спартака и Новог Сада.
Предвођени тренером Миодрагом Тасићем, успех су
остварили: Владан Абрамовић, Добривоје Андрејић, Јовица Ђорђев, Иван Букур,
Слободан Поповић, Јован
Михајловић, Лазар Тршек,
Данило Маринковић, Александар Динг, Урош Петковић, Немања Вукумировић,
Гордан и Саша Шушњар,
Алекса Калинић и Коста
Брадић.

Свети Флоријан
Ех српска Спарта
груби тужни
несвесно нежни шапућемо
Свети Флоријан бог ватрогасаца
над згариштем успомена стражари.
Поводом Светског дана поезије, који је 21. марта обележен у Београду и другим градовима света, доносимо вам песму панчевачког песника Зорана Душковића „Спомен времену коња променада позоришта маскенбала заната и надалеко чувеног пива”.

µД. Исаков ?Д. Младеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Катарина Рајић,
средњошколка:

Анита Јовановић,
гимназијалка:

Ђорђе Лабовић,
средњошколац:

– Викенд ћу провести
с другарима. Уколико
буде лепо време,
отићи ћемо до
Београда и
прошетаћемо по
Калемегдану. Остатак
времена ћу провести
одмарајући се.

– С обзиром на то да
са школом путујем
у Италију, викенд ћу
провести с пријатељима
у Риму. Надам се,
то јест очекујем да ћу
се лепо провести.

– Немам никакве
планове, тако да ћу
вероватно викенд
провести одмарајући
се и гледајући
телевизију. Ако буде
лепо време, прошетаћу
с пријатељима.

„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
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