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Село
Огромна већина
ПАНЧЕВАЧКЕ ПОСТИЗБОРНЕ ЧАРОЛИЈЕ

гласала за владајућу

ДУПЛО БРОЈАЊЕ ЗА ЦЕНЗУС
Убедљива победа СНС-а
за самосталну владавину
ДСС и Двери траже начин
да накнадно уђу
у Скупштину
Српска напредна странка очекивано
је победила на редовним локалним
изборима у Панчеву, па ће с 39 освојених мандата моћи самостално да
формира власт. Напредњаци су тако
остварили више него двоструко бољи резултат у односу на претходне
изборе, одржане 2012. године, када
су освојили 17 места у Скупштини
града. Напредњаци су добили чак
45,95 одсто гласова Панчеваца који
су у недељу, 24. априла, изашли на
биралишта, оставивши далеко иза
себе конкуренте, јер је свака од преосталих десет листа добила испод
десет процената гласова.
У Скупштину је ушло још шест
странака коалиција и организација,
а четири су остале испод цензуса.
Следећи најбољи изборни резултат
после напредњака имала је Демократска странка, са 8,12 одсто гласова и седам одборника, а следи коалиција око Социјалистичке партије
Србије, која је добила поверење 7,92

процента Панчеваца који су гласали,
односно шест одборничких места. По
шест мандата у локалној скупштини
освојиле су Српска радикална странка, за коју је гласало 7,81 одсто изашлих, и Лига социјалдемократа Војводине, са 7,74 процента подршке.
Листа „Доста је било – Саша Радуловић” освојила је 6,95 одсто гласова

ТОКОМ ПРАЗНИКА

„Панчевац” не ради у петак
и понедељак
Поводом ускршњих и првомајских празника радно време благајне и службе
маркетинга „Панчевца” биће измењено. На Велики петак, 29. априла, као и у
понедељак, 2. маја, поменуте службе неће радити. И новинари су заслужили
краћи предах, али суграђанке и суграђани који имају потребе да контактирају с њима, треба да знају да ће њихови мобилни телефони бити укључени.
Уобичајеном ритму се враћамо у уторак, 3. маја. Од осам ујутро благајна и служба маркетинга биће отворене, а чланови редакције на својим
радним местима. Уживајте у одмору!
Р. Т.

изашлих бирача, што јој је било довољно за пет одборника, а једно место у Скупштини имаће Савез војвођанских Мађара, који је добио 1,2
процента гласова Панчеваца. Цензус
за улазак у парламент мањинских
странака је много нижи, па ће тако та
странка моћи да учествује у локалном политичком животу, а захваљу-

странку
јући чињеници да су се СНС и СВМ
још раније договорили о постизборној коалицији на покрајинском нивоу, странка коју предводи Иштван
Пастор биће део локалне власти у
Панчеву. То је потврдио и Жељко
Сушец, шеф локалних напредњака.
Испод „црте” су остале листе Двери и ДСС-а, са 4,64 одсто гласова,
Социјалдемократска странка предвођена бившим председником општине Срђаном Миковићем с подршком од свега 1,94 одсто изашлих
бирача, Нестраначка грађанска листа на чијем челу је био Петар Андрејић, која је освојила 3,29 одсто, и
коалиција ЛДП-а и Нове странке,
којој је поверење дало само 1,39 одсто Панчеваца изашлих на изборе.
То је и најлошији резултат на овим
изборима за Скупштину Панчева.
Као што је већ напоменуто, напредњаци ће са СВМ-ом имати 40 од
70 одборника, што је довољно за владање, али не и за стабилност, на којој СНС непрестано инсистира. Наиме, буџет и његове ребалансе могуће
је донети с 36 гласова, али се одавно
показало да кад дисциплина у одборничким клупама падне, могућа
су различита изненађења.
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Из тишине у ноћ. Недељну, изборну. Изгледа да су сви
они које избори још увек интересују једва чекали да
прође прописаних 48 сати мртвила како би се појавили у бучном призвуку неизвесности, били присутни у
време када стижу збирни резултати партијског рада у
претходном периоду и предизборне кампање. У призвуку, јер је звук реалног експлицитан: нема изненађења и не може га бити – СНС добија убедљиво.
Киша разбија. Хладно је, као и током целог дана.
Петочлана екипа „Панчевца” решила је да се састане у
20 сати у „Купеу”, синониму за урбани живот, те да
одатле крене у обилазак градских изборних штабова.
Ех, ах. Колико год био свестан да ти следује некаква
етикета ако се бавиш јавним послом, увек се изненадиш пошто схватиш да се у животу ствари на чудесан,
неки би рекли случајан начин преклапају: многе новинаре овог листа бије глас да су „жути”, а где ћеш већег
„доказа” за то од чињенице да је управо у том кафићу,
додуше на спрату, био изборни штаб ДС-а. Да не преиграмо: имали смо одакле да кренемо, тј. већ смо били на лицу места, једном од њих.
Демократе на челу с др Дудом Стојићем, кандидатом
за градоначелника, добро расположене. Причају и међусобно и с нама. Пијуцка се пиће (понуђени смо), гледа се
„Блиц ТВ” уживо, први лајвстрим овог типа у Србији.
Пошто су почели да стижу резултати, расположење се
додатно поправило – демократама је очито овог пута
циљ био да „преживе”, да у Републици прођу цензус.
Стигли су и Зоки Јовановић, Весна Мартиновић...
Набисмо руке у џепове и подигосмо оковратнике до
краја док смо се кроз децембарску кишу у априлу и ледени ветар пробијали до нових просторија СНС-а. У
ходнику гужва: поред колега новинара, препознајемо
и неколико активиста тренутно најјаче странке. Поред
нас је с папирима у рукама и уз кратак поздрав пролетео Саша Павлов, актуелни градоначелник. Жељу да
разговарамо с неким од локалних лидера те партије
саопштили смо Немањи Ротару. Ушао је у једну од икс
соба, из које је пет минута касније изашао Жељко Сушец, председник ГО СНС-а. Дошао је до нас, насмејан,
поздравили смо се, а онда нам је рекао да је рано за изјаве. Било је око 21.30. Договорили смо се око свега у
вези са сликањем штаба и одосмо даље у ноћ.
У комшијском ДСС-у десетак људи. Ни они немају
шта да кажу, нуде нас пићем, захваљујемо се и одлазимо. И у СРС-у тек неколико активиста. Станко Богосављев, председник Градског одбора, као из пушке пита да ли смо коначно добро пребројали учеснике Шешељевог митинга у нашем граду. Узвраћамо да је то
био његов посао и подсећамо га да смо му обезбедили
фотографије с тог догађаја како би увидео да је наша
процена о „неколико стотина” посетилаца била коректна. Он је, каже, пребројао преко 999. Океј, тешко,
али можда је била и 1001... Глава. Питање шта има
ново у Панчеву остало је без одговора јер су се, као и
у случајевима осталих странака, и радикали прво бавили републичким листама.
У штабу ЛДП-а и „Нове странке” празнична атмосфера. Пријатно изненађени посетом медијске делега-

ције, сместили су нас у столице поред својих и гласно
се бацисмо у прогнозе. Озбиљан посао завршавале су
тихе даме за компјутерима иза пулта. Попили смо кабезу/пиво/киселу и зајахасмо ’ладну олују до ЛСВ-а.
У последњих неколико изборних турнуса лигашки
штаб је омиљено место представника медија, јер је
ЛСВ осмислио необично једноставан, а упечатљив начин представљања тренутних резултата на изборима:
на зиду стоји огромна табла с хоризонталним списком
свих гласачких места, као и вертикала на којој су
странке, тачан број гласова и освојени проценти на територији града. Табла је била полупразна, али Павле
Ђукић с фломастером у рукама беше запет као пушка.
Мариника Тепић, кандидаткиња за градоначелницу, и
њена десна рука Влада Кељевић добро су расположени. Наздрављамо демократији, ћаскамо, коментаришемо дотад добијене податке, пројектујемо...
Радну атмосферу је помало покварио неки високи
клинац под дејством ко зна чега, који је новинарима,
пошто су се прваци његове странке повукли, непримерено добацивао и уносио им се у лица; дах му је, богами, био дојмљив. Без обзира на то, најавили смо да ћемо се вратити када табла буде била пунија.
У СПС-у велика гужва. И добар штимунг. Очито верују у моћ персуазије свог лидера Дачића, јер им је,
после хапшења њихових чланова у нашем округу, као
и нерезонских потеза локалног руководства током
кампање, „само” то преостало. Новинари лепо примљени и почашћени.
Код највећих победника ових избора, ако изузмемо
очекиване меч-винере из СНС-а, стигли смо када је
већ постало јасно да то јесу: у штабу Покрета „Доста је
било” еуфорична атмосфера. Како дођу нови резултати, тако се још гласније слави; Деки Јовановић уписује бројке и одмах вади статистику. Математичар. Обрадовали су се нашој екипи пошто су, очито, с неким
ко није њихов хтели да поделе своје задовољство. Пошли смо назад до лигашке табле.
Она скоро пуна. Добијамо слику онога што се 24.
априла дешавало, увид у то ко су лузери. Наши домаћини то нису: Мариника, Влада, лигашице и лигаши
делују задовољно постигнутим резултатима у локалу,
иако није још све готово.
У изборној ноћи није било инцидената. Осим једне
такве најаве: оно „мирисно” високо дете „надрогирано
алкохолом”, које се, како сазнасмо касније, зове Срђан
Миливојевић и беше 30. на листи ЛСВ-а, почело је да
мази по коси новинара овог листа уз увредљиве коментаре. Довољно је било да га строго погледамо, па да у
спринту побегне иза дебелих врата. Јунак какав лигашкој културишка екипи сигурно не треба.
Пред свима који су прешли цензус у локалу, сада је
дуготрајно чекање. Партијски шефови треба прво да се
договоре око постизборних коалиција за републичку и
покрајинску скупштину, па ће тек онда локалцима да
стигне њихова наредба шта у својим градовима смеју,
а шта не.
Тако је то, нажалост, у Србији од обнављања вишестраначја...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Победници, меч-винери и тежак лузер

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко је убио
певачицу?
„Нема трага убици ’Грандове’ певачице”, „Свекрова кошуља открива
убицу”, „Убиство у Црвенки је савршен злочин”, „Секта убила певачицу”, „Полиција на корак од хапшења
монструма”. Ово су само неки наслови текстова о убиству младе певачице Јелене Марјановић који се већ
данима објављују у нашим најтиражнијим новинама и доказују да је
српско новинарство поново дотакло
дно и пало на најниже гране.
Поводом тога се намеће питање
колико ће медија од оних којима је
убиство младе певачице већ данима
ударна тема пренети упозорење Савета за штампу да су више пута до
сада прекршили бројне моралне
норме, Кодекс новинарства и претпоставку невиности.
„У бројним текстовима о овој трагедији певачицин свекар и муж су
унапред проглашени за убице, што је
недопустиво. Новинари који извештавају о овој теми често се позивају на наводне анонимне изворе из
истраге, а у различитим листовима
се објављују потпуно опречне и противречне информације”, пише између осталог у закључцима Савета за
штампу.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

У свему је најстрашније то што нема никакве сумње да је извештавање
о убиству младе певачице свесно дозирано ради подизања тиража и да
није остало ни „и” од истраживачког
новинарства у Србији.
Уместо да новинари пишу аналитичке текстове о актуелним темама
и све бројнијим аферама и да настоје да их расветле с различитих страна, уз цитирање компетентних саговорника, наша медијска сцена је,
сем ретких и часних изузетака, огрезла у шунд и сензационализам.
У ситуацији кад се цела Србија
претворила у један велики ријалити,
колико је оних које, на пример, занима све веће вршњачко насиље међу младима?
У Чачку и Шапцу су ових дана два
двадесетогодишњака без криминалних досијеа убила своје вршњаке ножевима због потпуно баналних разлога. Први младић је страдао због
девојке, а други само због тога што
је прегласно пустио музику. Уместо
да српским медијима ови догађаји
буду повод за истраживања и да, извештавајући о њима, скрену пажњу
јавности на то да су млади у нашем
друштву одавно препуштени сами
себи и улици, главна тема је и даље
убијена певачица.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Ако ја мучим своју муку, да ли сам ја садиста или мазохиста?
• Кад је схватио да је у животу све режирано, пукао му је филм!
• Математика нас учи да се и у животу мора рачунати с нулама.
• Из ове коже се не може, сем ако нас не одеру.
• Фамилија је основна ћелија нашег друштва – говорио је дон Вито Корлеоне.
• Србија је као мост између Истока и Запада који још увек није
саграђен.
• Шљивовица је лек за све. Једино не лечи алкохолизам!
• Имамо више банака него фабрика. Нама је екологија на првом
месту.
• Куповина диплома је стручно усавршавање по хитном поступку.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Торњеви, кровови, димњаци, антене...
Изнад кеја, ових дана
Снимила Данијела Исаков

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОДНЕО САМ ЗАХТЕВ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ. ТРАЖИМ ДА МИ ВРАТЕ
МОЈУ ЗЕМЉУ, ОНАКВУ КАКВА ЈЕ БИЛА.
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ПОРЕМЕЋАЈ ПРОИЗВОДЊЕ У „ПЕТРОХЕМИЈИ”

ПОТМУЛА БУКА И ЦРНИ ДИМ
Колапс процеса
услед проблема с
притиском у систему
Правовремена
интервенција дежурних
у фабрикама
Грађане Војловице и Тополе
током викенда су узнемирили
потмула бука и шиштање из
јужне индустријске зоне. Пошто анализатори мониторинг
система нису забележили повишене вредности опасних и
загађујућих материја, инцидент је брзо пао у заборав. Међутим, и наредних дана су из
јужне зоне допирали претећи
звуци, а у уторак, 26. априла,
над „Петрохемијом” се сатима
надвијао црни дим.
Надлежни из те фабрике издали су саопштење у којем обавештавају грађане Панчева да
је услед поремећаја притиска
у систему напојног горивног
гаса у фабрици Етилен у суботу, 23. априла, око 21 сат, дошло до истовременог испада
из рада обају котлова за производњу водене паре. Након
тога надлежни у „Петрохемији” приступили су процесу
принудног заустављања производње, у складу с важећом
процедуром за такве ситуаци-

Пламен на бакљи последица подешавања параметара
је. Те активности су за последицу имале појачан звук и
пламен бакље.

„Запослени у ’ХИП–Петрохемији’ су реаговали правовремено и савесно у складу с

процедурама и упутствима за
поступање у оваквим ситуацијама. Паралелно су вршена мерења концентрација угљоводоника у ваздуху, која су, као и
мониторинг систем у граду
Панчеву, показала да није било утицаја на радну и животну
средину, а све надлежне институције су благовремено
обавештене. Након провере и
довођења у функционално стање котловског система у недељу, 24. априла, фабрика Етилен је кренула у рестарт производње, по стандардној процедури за стартне активности. У
року од 24 часа добијен је етилен у спецификацији, па је у
понедељак стартовала производња у фабрици ПЕНГ и у
уторак у фабрици ПЕВГ”, стоји
у саопштењу руководства петрохемијског гиганта.
Међутим, због проблема с
постизањем жељене спецификације пропилена, у уторак, 26.
априла, у вечерњим часовима,
приступило се подешавању параметара колоне деетанизера,
због чега се као последица јавио пламен на бакљи. Према
извештају надлежних служби,
утицаја на радну и животну
средину није било. У овом тренутку се производња у „Петрохемији” у свим производним
целинама одвија стабилно.
З. Станижан

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАНЧЕВА

С вером у сигурну
будућност
Градоначелник Саша Павлов и председник Скупштине Панчева Тигран
Киш честитали су суграђанима предстојеће ускршње
и првомајске празнике, који се ове године поклапају.
„Свим грађанима и грађанкама Панчева који Ускрс славе по јулијанском
календару упућујемо најсрдачније честитке са жељом
да највећи хришћански

празник проведу у миру и
слози, окружени љубављу
ближњих, с вером у добру и
сигурну будућност, како
личну, тако и заједничку, у
нашем вољеном Панчеву.
Срећан Ускрс, Христос васкрсе! Свим Панчевцима и
Панчевкама желимо срећне првомајске празнике”,
наводи се у честитки двојице градских челника.
Д. В.

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ СУСРЕТ ХАРМОНИКАША

Пехари за најбоље
Осмо такмичење ученика
хармонике биће одржано у
среду, 4. маја, од 9 сати, у сали Музичке школе „Јован
Бандур”. Ове године ће се
надметати око 70 учесника из
Републике Српске и Србије.
Као организатор и домаћин, панчевачка Музичка
школа угостиће ђаке и њихове професоре из 15 музичких школа из Београда, Врања, Крушевца, Смедерева,
Пожаревца, Угљевика, Ћуприје и других градова. Так-

мичиће се солисти и камерни ансамбли који похађају
основну и средњу школу, а
биће разврстани у десет категорија, по разредима.
Стручни жири ће чинити
професори из Смедерева,
Земуна, Аранђеловца, Пожаревца и Панчева, а пехари и
награде биће намењени лауреатима и победницима
свих категорија. Такмичење
је отворено за све љубитеље
хармонике.
Д. М.

ОДРЖАНА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

Музика и фолклор

УСКОРО СТАРТУЈЕ 6. БУДИ

Од „Шкртог Берберина” до „Џепне баште”
Бијенале уметничког дечјег
израза (БУДИ) Културног центра Панчева ове године прославља десет година постојања,
а предстојеће, шесто издање,
под слоганом „У врту различитости!”, понудиће од 13. маја до 16. јуна изузетно занимљив програм препун релевантног садржаја за децу, али
и атрактивних програма које
креирају сама деца – по чему
је ова манифестација позната
широм региона.
„Публику очекује неколико
позоришних представа, а поносно издвајамо премијеру
комада ’Шкрти Берберин’ чувеног драмског писца Александра Поповића, који је познат по комедији и сатири,
али је оставио иза себе и диван опус за децу. Ове године
навршава се двадесет година
од његове смрти, а БУДИ овим

омажем жели да подсети на
драгоцена дела која је овај писац посветио деци. Редитељ
представе је Петар Пејаковић,
директор чувеног Которског
фестивала позоришта за дјецу, а Шкртог Берберина у њој
игра наш суграђанин Младен
Совиљ”, наводи се у саопштењу организационог одбора
БУДИ-ја.

Током манифестације биће
приређена јавна дебата „Бирај
речи, хејт спречи” у сарадњи
са „Уницефом” и Министарством просвете, као и друге
трибине и предавања на занимљиве теме које се тичу деце и
младих.
„Еколошки сегмент Бијенала доноси нам прегршт интересантног садржаја: имаћемо

’Џепну башту – Арт еко камп’,
у оквиру којег ће, у сарадњи
са извиђачима и планинарима, деца научити како да поставе шатор, много тога о рециклирању и компостирању,
али и о разним птицама које
живе у панчевачкој Народној
башти, једном од најлепших
паркова у нашој земљи. У
оквиру овог сегмента нас очекује и изложба еколошки ангажованих
фотографија
’Стваран свет око мене’”, најављују организатори.
Поред тога, биће приређене
и две прве самосталне изложбе радова талентованих младих ауторки. Миа Кнежевић
представиће свој опус „Метар
маште”, а Ленка Гавриловић
ће приредити изложбу цртежа
у БУДИ павиљону у Народној
башти.
Д. М.

Градска смотра музичког и
фолклорног стваралаштва
деце одржана је у уторак, 26.
априла, у дворани Културног
центра. Девојчице и дечаци
од седам до четрнаест година
представили су панчевачкој
публици широк спектар различитог музичко-сценског
израза. Наступили су полазници тринаест дечјих фолклорних ансамбала и фолклорних група културно-

-уметничких друштава из
Панчева и насељених места.
Смотра је имала такмичарски карактер, а најбољи
ће наступити на Регионалном такмичењу, које ће бити
одржано 8. маја такође у нашем граду. Организатор ове
манифестације била је Културно-просветна заједница
Панчева, а подршку је пружила локална самоуправа.
З. Ст.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР САША МИРКОВИЋ:

Процес аукције медија био транспарентан
Око 2,2 милиона
евра за
суфинансирање
пројеката
О уређивачким
политикама
треба судити пошто
прође одређено
време
Државни секретар у Министарству културе и информисања Саша Мирковић изјавио
је на Златибору, гостујући на
једанаестим „Пролећним радио-данима РАБ Србија”, да
је то министарство ове године
издвојило око 2,2 милиона
евра за суфинансирање медијских пројеката, а да је на
конкурсе стигло преко 800
предлога пројеката. Ове недеље су почеле да раде и комисије за медијске пројекте које
је офор ми ло то ми ни стар ство.

Мирковић је рекао да, када
је реч о суфинансирању медијских садржаја, проблема
има понегде у локалу, али да
се прећуткује успешност пројектног суфинансирања на републичком нивоу. Подсетио је
да је тај процес у Министарству културе и информисања
био транспарентан и да су
чланови републичких комисија били и представници невладиних организација и медијски експерти, као и представници независних институција, попут омбудсмана, повереника за приступ информацијама од јавног значаја и поверенице за заштиту родне
равноправности.
Државни секретар је поводом чињенице да су 104 локалне самоуправе у 2015. години расписале укупно 119
медијских конкурса казао да
се с правом поставља питање
зашто тај број није већи. Из
ове перспективе, на основу до
сада расписаног броја конкурса, чини се да ће ове године

Маја Раковиц и Саша Мирковић
тај број бити већи, што је свакако позитивно.
Ових дана из локалних самоуправа Министарству за
културу и информисање стижу тражени подаци о томе да
ли су расписивани конкурси
за информисање у 2015, колико су пара наменили, да ли су
та средства пријављена Регистру медија. У вези с тим,
Мирковић је истакао потребу
ближе сарадње Министарства
финансија, Министарства др-

жавне управе и локалних самоуправа и Министарства
културе и информисања, како
би заједнички решавали проблеме у пракси, било да је реч
о суфинансирању пројеката из
области јавног информисања,
било о раду чланова комисија.
Када се говори о евентуалном сукобу интереса чланова
конкурсних комисија у локалу,
оценио је да би морао бити измењен закон, јер таква формулација у њему, ипак, не постоји.

– У закону пише да члан комисије не сме да буде у сукобу
који је заснован на нечему
што је противно одредбама
Закона о борби против корупције – нагласио је Мирковић.
Такође, закон треба да буде
измењен и у делу који уређује
питање да ли се на добијени
пројекат плаћа ПДВ, јер у
пракси то зависи од тумачења
самих руководстава општина
и градова, а носиоци медијских пројеката кроз ауторске
уговоре свакако већ плаћају
порезе и доприносе. Мирковић је подвукао да је Министарство финансија задужено
за закон којим се уређује питање плаћања ПДВ-а.
Једна од тема била је и приватизација медија, па је Мирковић између осталог казао да је
„рано оцењивати стање у приватизованим медијима у Србији”.
Он се осврнуо и на коментаре у
јавности о власничкој структури
приватизованих медија и подсетио на то да је процес аукције
био транспарентан и да није би-

ло замерки на поступак аукцијске продаје, као и на то да су
свим аукцијама присуствовали
и представници ОЕБС-а.
– До доношења закључка у
вези с власничком структуром
треба прво погледати Регистар медија, а о уређивачкој
политици медија треба судити
пошто прође одређено време –
рекао је Мирковић.
Он је изразио жаљење што
је у процесу поделе бесплатних акција запосленима, РТВ
Врање било „покусни кунић” и
да се на том случају беспотребно изгубило време, због
чега се сада води управни
спор. Додао је да су у току
припреме за формирање радне групе за доношење нове медијске стратегије, што би требало да се деси ове године.
У медијско удружење РАБ
Србија, које је било организатор овог скупа, учлањено је 119
радио-станица из целе земље,
а на челу удружења је Маја Раковиц, власница београдског
„Накси радија”.
М. Д.
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Другачији смо од других

ОСТВАРЕН ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ

Срђан Гламочанин, будући
одборник у Скупштини града из редова Српске радикалне странке, казао је за
„Панчевац” у уторак, 26.
априла, да је та партија након победе Војислава Шешеља над Хашким трибуналном очекивала већи број
освојених гласова на изборима, али и да није незадовољна постигнутим успехом.
– С обзиром на то да смо
на претходним локалним
изборима имали мање од један одсто гласова, ово је
значајна разлика и представља полазну основу за наредне изборе. Грађани су се
уверили да смо ту за њих и
својим делима ћемо им доказати да се залажемо за на-

Настављамо путем
одговорне политике

родне интересе и да смо
другачији од других – изјавио је Гламочанин.
Он је казао да је сарадња
СРС-а могућа с готово свим
партијама које раде у интересу грађана, као и да ће
проценити њихове програме
и планове за уређивање
Панчева.

НОВА СТРАНКА

Недостајала сарадња
опозиције
Нова странка, која је на локалним изборима наступила
у оквиру коалиције „Савез за
боље Панчево”, сматра да је
недостајала жеља за сарадњом опозиције, како би се
срушила лоша власт.
– У складу с принципом
етике одговорности који
приватно негујем и промовишем све време, дајем
оставку на место председника Градског одбора Нове
странке и повлачим се из
политике. Захваљујем свом
тиму на пожртвованости и

труду – изјавио је Саша Павловски за наш лист.

На конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 26. априла,
чланови Градског одбора Српске напредне странке истакли
су како је забележен историјски успех те партије, који је
остварен на ванредним парламентарним и редовним покрајинским и локалним изборима.
– Грађани Панчева су нам
пружили велику подршку, веома смо задовољни изборним
резултатом, иако сматрам да
смо можда могли још више
гласова да добијемо – рекао је
Жељко Сушец, председник ГО
СНС-а.
Казао је да ће Србија са
Александром Вучићем на челу
економски и привредно ојачати, развијати се и да ће постати модерна држава какву заслужује сваки грађанин.
Говорећи о покрајинским
изборима, он је рекао да је
ПИК показао неозбиљност тиме што су се чланови те комисије одмарали до поднева 25.
априла, за разлику од Републичке изборне комисије, која
је вредно радила током целе
изборне ноћи. Сушец сматра и
како то није зачуђујуће, јер су
то исти људи који су шеснаест
година неодговорно и бахато
владали Аутономном Покрајином Војводином и за чије
време су спроведене многе
пљачкашке приватизације.
Истакао је и да за грађане Војводине коначно стижу бољи
дани.

27. априла, Никола Ћебић,
будући одборник у Скупштини Панчева, изјавио је:
– У току кампање ми нисмо давали никаква обећања, већ смо износили препоруке онога што је неопходно урадити у нашем гра-

Лига социјалдемократа Војводине захвалила је свим грађанима који су у недељу искористили своје бирачко право, а
посебно онима који су своје
поверење указали листи ове
странке.
– Зачудила нас је мања излазност у односу на ону од
пре четири године када је
град у питању, а поготово зато
што је све више сиромашних
и када се са свих страна чују

Сузана
Првуљ

у постизборну коалицију са
СНС-ом.
– Неке од тих партија су завршиле с мањим бројем гласова
него потписа за кандидовање
листе, а друге су завршиле тик
изнад цензуса – истакао је Кељевић.
Лигаши су нагласили да грађани од њих у наредном мандату могу очекивати још већу
опозициону борбу како би се
њихов глас чуо у Скупштини.

Сачуван идентитет странке
Никола Дангубић, председник Градског одбора Социјалистичке партије Србије, изјавио је за наш лист да није у
пот пу но сти за до во љан из борним резултатима у Панчеву, јер сматра да та странка има капацитет и кадровски потенцијал да буде друга

Идемо према врху

Страну
припремила

критике на рачун власти. Изборни дан је једини када нешто може да се промени, а
доста бирача је остало код куће – изјавио је за „Панчевац”
Владан Кељевић, одборник у
Скупштини града.
Он је казао да ће ЛСВ у
наредном сазиву Скупштине имати шест мандата и
додао како су поједине
странке водиле кампању у
којој су лигаше „спаковале”

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Др Душан Стојић, будући одборник у Скупштини града из
редова Демократске странке,
рекао је на конференцији за
новинаре одржаној у среду, 27.
априла, да није незадовољан
постигнутим резултатима, али
и да су они могли бити бољи.
– Ми смо прва опозициона
странка у Панчеву и подржаћемо све предлоге у Скупштини који би били корисни за
грађане. Током наредних дана
разговараћемо са свим реле-

На питање новинарке да ли је
могућа сарадња СНС-а с још неким странкама или покретима,
Сушец је одговорио да се та могућност не искључује, али да ће
одлуку донети заједно с вишим
органима владајуће партије.
– Ми ћемо имати 39 одборника у Скупштини и апсолутна одговорност је на нама. Не
искључује се могућност сарадње с неким странкама, али
свако ко буде саставни део коалиције СНС-а, морао би да
прихвати ред и дисциплину, и
да ради у интересу грађана –
подвукао је Сушец.

Наставак опозиционе борбе

Бићемо доследни
ду. Зато сада обећавамо
Панчевцима да ћемо бити
доследни и да нећемо одустати ни од једног принципа за који се залажемо. Треба разумети да ако се на политичкој сцени налазе два
пола, на једном је наш покрет, а на другом СНС.
Ћебић је додао да су њихови чланови истински опоненти владајућој партији и
да се залажу за потпуно другачије вредности, то јест за
транспарентност, увођење
реда и престанак парастраначког запошљавања.
Дејан Јовановић, координатор ГО Покрета, рекао је
овом приликом да не постоји никаква могућност сарадње са СНС-ом ни на једном
нивоу, додавши да уколико
нека партија сарађује с владајућом странком, то је аутоматски дисквалификује за
сарадњу с Покретом „Доста
је било”.

свега ДС, онемогућиле мањинским странкама улазак у
Скупштину, а сматра да националне мањине морају имати
своје место, како би заступале
интересе свог народа.
Сушец је овом приликом нагласио да ће СНС у Панчеву
убудуће наставити путем одговорне политике, а најавио је и
пристизање нових инвестиција, рекавши да ће оправдати
указано поверење грађана и да
ће већ до краја ове године стопа незапослености бити смањена, као и да ће се буџет Града пунити из привредног раста.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Градски одбор Покрета „Доста је било” задовољан је бројем гласова добијених на локалним изборима, али сматра
да је могао да оствари и бољи
резултат. На конференцији за
новинаре одржаној у среду,

Имаће 39 одборника у Скупштини и апсолутну одговорност
– Пошто су Панчево и Војводина мултинационалне средине, морам напоменути и да
је нашем градском одбору изузетна част што представници
националних мањина који
учествују у животу и раду нашег града, учествују и у политичком животу. Стога ми честитамо Савезу војвођанских
Мађара на уласку у Скупштину
града – нагласио је Сушец.
Додао је како велику разлику између СНС-а и осталих
партија представља то што су
2012. године неодговорне
странке бившег режима, а пре

по јачини како у Војводини,
тако и у Србији.
- У овом тренутку најважније је
што смо сачували идентитет
странке и што коалиција око
СПС-а у нашем граду има шест
одборника. Имаћемо важну
улогу и у новом сазиву Скупштине нудићемо решења за
проблеме који тиште грађане –
рекао је Дангубић.
Казао је и да је ГО СПС-а
дан након избора поднео захтев Градској изборној комисији за увид у материјал с бирач-

ког места 53, као и да му је то
омогућено.
- У записнику је забележено да
је на том бирачком месту коалиција око СПС-а имала 40 гласова, а наши чланови су избројали
80. Накнадним бројањем након
приговора утврђено је да је на
поменутом бирачком месту било 79 гласова, што је крупан пропуст - додао је Дангубић.
Он је овом приликом у име
целог ГО социјалиста честитао свим странкама на освојеним резултатима.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Грађани изабрали власт
вантним чиниоцима опозиционих странака које су ушле
парламент, али и са онима које нису. Требало би да нађемо
минимум консензуса, како би
Панчево водили стручни људи
– истакао је Стојић.
Он је овом приликом рекао
да ће надлежне службе утврдити да ли је било неправил-

ности на изборима, а честитао
је Српској напредној странци
на победи. Захвалио је свим
грађанима који су, како каже,
ДС поставили на место с којег
ће моћи да напредује убудуће.
– Одлепили смо се од дна,
идемо према врху и ништа нас
неће зауставити – подвукао је
Стојић.

Срђан Миковић, који је био
кандидат Социјалдемократске
странке за градоначелника,
сматра да нико нема право да
се љути због броја гласова
освојених на локалним изборима. Он је за „Панчевац” у
понедељак, 25. априла, изјавио да је то била фер и коректна борба, и захвалио је свим
партијама на поштеном такмичењу.
– Грађани су на овим изборима рекли у кога имају највише поверења, они су иза-

брали власт и ја сматрам да
је све легитимно протекло.
Ми ни смо има ли ве ли ка
средства и, у складу са својим могућностима, дали смо
максимум. Мислим да народ
тражи нове људе, са свежим
идејама – казао је Миковић.
Рекао је да ће се повући с
места председника Градског
од бора СДС-а, јер му то при стој ност на ла же, као и да би
се други укључили у по литику и доби ли шан су да се докажу.

Петак, 29. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
ПАНЧЕВАЧКЕ ПОСТИЗБОРНЕ ЧАРОЛИЈЕ

Дупло бројање за цензус
» Наставак са стране 1
Захваљујући актуелним прописима
и одлуци Уставног суда, у сваком
тренутку могуће је отворити „прелазни рок” у коме би одборници и
одборнице из фамилије Прелетачевић могли да пренесу мандат који
је њихово власништво у владајућу
странку, али ће се за тим посегнути
вероватно тек пошто се буде видело
да ли ће и ко још постати део владајуће коалиције.
Александар Вучић, председник
СНС-а, најавио је да то не треба
очекивати пре краја маја, за када су
заказани унутарстраначки избори
код напредњака. Осим тога, мораће
најпре да се сачека формирање републичке и покрајинске власти, па
када буде јасно ко ће у њих ући, ступиће се прављењу владајућих већина у локалу. Ако се подсетимо како

Саше Радуловића, али нису нашли
неправилности. У среду, 27. априла,
по подне, када смо разговарали о
томе са Ђорђем Папулићем, председником ГИК-а, чланови тог тела
су тридесет сати дежурали уз џакове с листићима које су контролисали представници ДСС-а и Двери.
Он је навео да ће свима бити омогућено право на увид у изборни материјал, те да очекује да ће читав
поступак евентуалних жалби на изборни процес бити окончан до краја ове недеље. Тада би требало да
буде познато да ли постоје приговори који би могли утицати на крајњи
резултат избора и разлози за њихово понављање на неким местима.
Милутин Илић, функционер Двери, изјавио је да су констатовани
пропусти, јер је на шест бирачких
места било неправилности које су
разлог за понављање избора. Реч је

Више столица него министара

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

МАЊИ БРОЈ ВЕЋНИКА
Ново Градско веће
са девет уместо тринаест
чланова
Уводи се функција
градског менаџера
Градско веће је на самом крају свог
мандата, два дана пре избора – у петак, 22. априла, усвојило предлог измена Статута Панчева и тако будућем
сазиву градске скупштине оставило
да „прекроји” састав наредне извршне
власти.
Предлог подразумева да ће следећи сазив Већа чинити укупно девет
уместо садашњих тринаест чланова,
односно у њему ће бити градоначелник, заменик градоначелника и седам
већника. У тексту овог документа није прецизирано који ресори ће убудуће постојати у извршној власти, то
јест који од постојећих су проглашени за вишак.

Сматрамо да је седам
већника сасвим довољно,
а годишња уштеда ће бити
близу седам милиона
динара.
Међутим, истовремено је повећан
број помоћника градоначелника, па ће
их убудуће бити пет: помоћник за економски развој, који ће имати улогу
градског менаџера, те помоћници за
урбанизам, правна питања и реорганизацију Градске управе, село и рурални
развој, и за област јавних набавки.
Објашњено је да се за изменама
Статута посегло због обавезе усаглашавања тог акта с појединим законима, а актуелни градоначелник Саша
Павлов је додао како је један од разлога уштеда буџетског новца.
– Мотив лежи у рационализацији
јав не упра ве. Пред лог је до нет на
осно ву ана ли зе до са да шњег ра да и

по тре ба ко ор ди на ци је тог ра да
градских већника према секретарија ти ма. Сма тра мо да је са свим до вољ но се дам већ ни ка, а го ди шња
уштеда ће бити близу седам милиона ди на ра, што ни је за не мар љи ва
сума, већ јако битна и важна чињени ца. Уко ли ко Скуп шти на по др жи
ову измену Статута, то не значи да
ће неке области изгубити на значају, већ ће бити интегрисане с неким
другим у складу с променама закона ко је су се де си ле у прет ход ном
периоду, а то је да имамо једно ради о ди фу зно пред у зе ће ма ње, па је
проблематика јавног информисања
измењена, тако да не постоји потреба да се неки већник тиме посебно
ба ви. Осим то га, гра до на чел ник и
његов заменик у новом сазиву треба да преузму конкретне области, а
не са мо да пред ста вља ју Град као
сада – рекао је Павлов.
Што се тиче предлога за увођење
места помоћника градоначелника, он
је навео како се промене односе на
процену да те функције не треба да се
дуплирају с ресорима који имају већнике. Из те изјаве је могуће посредно
закључити како у будућој извршној
власти неће бити ресора привреде, а
да ће неки од преосталих већника
имати мање задужења него сада. Која
ће конкретна задужења на себе преузети први човек Панчева и његов заменик, није познато.
Павлов је нешто рекао и о разлозима за увођење места помоћника градоначелника за јавне набавке.
– То је опет због рационализације,
која може да се постигне пре свега обједињавањем процеса јавних набавки
за неку сродну робу или услуге, чиме
би требало да се оствари знатна уштеда на нивоу функционисања Градске
управе и јавних и јавних комуналних
предузећа која је она основала – рекао је градоначелник.
Када се узму у обзир овај предлог и
резултати управо завршених избора,
могуће је нагађати да напредњаци
смањењем броја већника шаљу сигнал
будућим партнерима у власти да их
неће бити много, или бар да ће током
преговора о коалицији морати да
умере своје апетите.

Већници су усвојили две одлуке које
омогућавају закупцима хотела „Слобода” односно будућег „Царевог двора” да
користе бесплатно две године до осам
паркинг- места у центру града. Услов је
да запосле најмање 30 Панчеваца у том
објекту када он буде реновиран.
Изгласан је предлог измене програма буџетског фонда за заштиту животне средине, што подразумева да ће
за заштиту доловачке шуме бити дато 200.000 динара, на гашење и рекултивацију глогоњске депоније биће
потрошено 1,8 милиона, а 3,2 милиона динара добиће „Зеленило” за сузбијање амброзије током ове године.
Град је Министарству финансија
упутио захтев за сагласност да дефицит буџета наредне године буде већи
од 13 процената, што је изнад законом дозвољене границе.
Министарству културе је упућен
пројекат „Светионици културе”, за који се тражи 88 милиона динара. Та
средства су планирана за побољшање
овогодишњих културних активности,
с циљем да Панчево постане „престоница културе у Србији”.
Д. Вукашиновић

█ СНС █ ЛСВ █ ДС █ СРС █ СПС █ ДСС-ДВЕРИ
█ СДС █ НГЛ █ ДЈБ █ СВМ █ ЛДП-НС
је тај процес у Панчеву текао након
избора 2012. и уколико узмемо у
обзир на који је начин почела да се
компликује постизборна ситуација
у Србији само неколико сати након
затварања биралишта, изгледа да је
крајње незахвално прогнозирати
како би могла да изгледа нова панчевачка власт.
Утолико пре што је у току накнадно бројања гласова, које су од
Градске изборне комисије затражили коалиција ДСС-а и Двери, али и
СПС. Изборни материјал из неколико кутија већ су проверили представници Покрета „Доста је било”

о празним или неправилно попуњеним контролним листићима, или о
томе да у записнике нису унети резултати свих учесника избора. Коалиција ДСС-а и Двери очекује да ће
на поновљеним изборима имати довољну подршку да добије бар пет
одборника, за шта јој је 24. априла
недостајало мање од 200 гласова. У
том случају би СНС имао мање
мандата него сада, па би то у актуелној постизборној атмосфери могао бити мотив неким опозиционим
странкама да подрже листу ДСС-а и
Двери.
Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
КОЈИ ПРАЗНИК ЋЕТЕ СЛАВИТИ У НЕДЕЉУ?

Обележавамо и Ускрс и 1. мај

В. НИЧЕВСКИ

М. ЦАРАН

Ове године календарски су се поклопила два велика празника – Ускрс и 1.
мај. С обзиром на то да се они потпуно различито обележавају, а да имамо
традицију да славимо оба, питали смо
наше суграђане за који ће се определити и како ће провести недељу.
ВЛАДА НИЧЕВСКИ,
електроинсталатер:
– Мени је Ускрс ближи као празник,
па ћу њега прославити, а 1. мај ми је
заиста мање битан. Планирам да одем
с породицом до Београда, посетићемо
зоолошки врт и прошетаћемо по Калемегдану. Најављено је лепо време и
надам се да ће тако бити, па ћемо га у
потпуности искористити.
МИОНА ЦАРАН, музичар:
– Мени је као празник битнији Ускрс од 1. маја, али с обзиром на то да
се бавим музиком, део тих предсто-

М. МАНДИЋ

Р. БАДЊАРЕВИЋ

јећих празника ћу провести радно.
Након тога планирам да одем у једну бању, како бих се одморила и надокнадила недостатак слободног
времена.
МИЦА МАНДИЋ, пензионерка:
– Пошто сам пензионерка и не радим, у недељу ћу прославити Ускрс.
Планирам да га проведем код куће, у
кругу својих најмилијих, за које ћу
припремити ручак и све остало.
Осим тога немам посебне планове и
мислим да никуд нећемо отићи тог
дана.
РАЈКО БАДЊАРЕВИЋ, пензионер:
– Ја ћу у недељу прославити и Ускрс
и 1. мај, јер су ми оба празника блиска. Припремам печење и остале ствари како бих се веселио, а планирам и
да одем до баште и искористим лепо
време, које је најављено за тај дан.

М. ФАЛУКЕЗИ

З. МИЛЕНКОВИЋ

МИЛОШ ФАЛУКЕЗИ,
струковни економиста:
– С обзиром на то да ми је Ускрс
битнији, могу рећи да ћу у недељу
прославити тај празник, иако поштујем и подразумевам обележавање
обају, то јест и 1. маја. Планирам да с
девојком и њеним родитељима одем
у Црну Гору код пријатеља и тамо
проведем слободне дане.
ЗДЕНКА МИЛЕНКОВИЋ,
пензионерка:
– Да се ја питам, у недељу, за 1. мај,
отишла бих у Београд на демонстрације, али ипак би требало да то млади организују, а ми старији да их
пратимо. Неопходно је да траже осам
сати рада, осам сати сна и исто толико часова за одмор. Такође, ја ћу у недељу прославити и Ускрс у кругу
породице, с децом.
Анкетирала С. Првуљ
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Стојан Јевремовић, мастер инжењер заштите биља

Фузаријум прети јечму

ОДНОС АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ПРИВРЕДЕ

БОЉА УПРАВА ЗА БОЉИ БИЗНИС
Канцеларије за ЛЕР у
Војводини добро раде
Локални привредници
пречи од страних
улагача

Фитопатогена гљива Fusarium graminearum распрострањена је у целом свету и наноси велике економске штете
усевима кукуруза, пшенице и
јечма. Та гљи ва узро ку је
трулеж стабла биљака, плеснивост клипа кукуруза и
штурост класова пшенице и
јечма.
Заражена зрна пшенице и
јечма губе на тежини 10 до
75 процената и клијавост им
се смањује за 17 до 19,7 одсто, а технолошка вредност
за 35,9 до 69,3 процената.
Уколико се за сетву користи
инфицирано зрно, долази до
палежи клијанаца. Поред
ових директних штета, фузаријум има способност синтезе микотоксина штетних по
здравље људи и животиња.
Зараза овом гљивом настаје на цвету и потом се шири
на друге делове класа. С обзиром на то да су најављене
значајне падавине наредних
дана, постоји опасност од

инфекције усева јечма, који
су ушли у осетљиву фазу цветања. На пољима где је јечам
избацио прашнике на најмање пет одсто класова, произвођачима се препоручује
превентивни третман пред
кишу неким од регистрованих фунгицида.
На располагању су им Prosaro 250 EC (активне материје тебуконазол и пропиконазол) у концентрацији 0,75
литара по хектару; Duett ultra (а. м. епоксиконазол и
тиофанат-метил) – 0,4 до 0,6
литара по хектару; Zamir 400
EW (а. м. прохлораз и тебуконазол) – раствор од 0,75
литара по хектару; Bumper P
(а. м. прохлолаз и пропиконазол) у концентрацији од
0,75 литара по хектару; Cello
(а. м. тебуконазол, протиоконазол и спироксамин) – 1,25
литара по хектару и Osiris (а.
м. епоксиконазол метконазол) – раствор од 1,5 до 2,5
литара по хектару.

СТАРА СВИЛАРА У НОВОМ РУХУ

Хотел на Тамишу?

Петак, 29. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Значај и улога канцеларија за
локални економски развој у
процесу привлачења инвестиција у Војводини – била је тема округлог стола одржаног у
четвртак, 21. априла, у нашем
граду. Скуп су организовали
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)
и Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Општа оцена уводничара јесте да су канцеларије за ЛЕР у
највећем броју војвођанских
општина и градова функционалне и да добро раде, а најбоље резултате у привлачењу
страних инвестиција имају
оне које су добиле НАЛЕД-ове
цертификате о повољном пословном окружењу. Панчево је
једна од тих локалних самоуправа.
Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, подсетила је да смо
до овог признања стигли тако
што смо претходно укинули
политичку творевину звану
Агенција за локални економски развој.
Јелена Бојовић из НАЛЕД-а
је, представљајући резултате
истраживања о улози канцеларија за локални економски
развој, истакла да готово сви
градови и општине у Војводини имају функционалне стратегије развоја, које се уз то и
примењују, а да у канцеларијама за ЛЕР раде стручни људи.
Она је скренула пажњу на потребу да се број запослених у
тим одељењима повећа, јер су

она уз сектор урбанизма стуб
развоја локалне заједнице.
Додала је како се за пројекте канцеларија за ЛЕР из локалних буџета даје забрињавајуће мало новца и препоручила
да општине и градови убудуће
више дају за инфраструктурне
пројекте који могу привући
инвеститоре и бити подршка
постојећој привреди. Бојовићева је оценила како приори-

моуправу, додао је како се
због тога противи политици
надлежног министарства да
чиновници имају једнаке плате. Заложио се за то да се локалним властима дозволи да
подигну квалитет своје администрације и да затим адекватно плате те запослене како би могли да имају стабилну
будућност уместо што напуштају локалне управе и одлазе

оснивање функционалних локалних привредних савета које треба да чине еминентни
привредници. Рекао је да је то
сада реткост, јер локалне власти углавном таква тела третирају као „фикусе”, што не даје
никакве резултате.
Ковачевић је затражио да се
уместо тога пословним људима да могућност да изнесу мишљење о проблемима које

тет тих одељења треба да буде
сарадња с локалном привредом, јер су она због тога и
основана.
Нагласила је да је забрињавајуће то што се због рационализације државне управе смањује број запослених у канцеларијама за локални развој,
као и да привреда преузима тај
кадар, па локалне самоуправе
остају без људи способних да
се баве економским развојем.
Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну са-

у привреду. Бугарски је оценио
како ниједна општина неће
имати будућност без способне
администрације спремне да
буде на услузи грађанима и
привредницима.
Горан Ковачевић, директор
„Гомекса” и члан УО НАЛЕДа, упозорио је на појаву да канцеларије за ЛЕР након добијања цертификата не успевају да
одрже достигнуте стандарде у
раду с привредом и апеловао
да се контролише ниво њиховог рада. Он је рекао како је уз
ове канцеларије неопходно

имају у раду, а потом препусти локалним самоуправама
да одлуче како превазићи ове
тешкоће. Директор „Гомекса”
позвао је општинске и градске
власти да чувају локалне инвеститоре, јер су они емотивно
везани за своје послове и због
тога спремни да трпе губитке
како би их одржали. Додао је
како страни послодавци иду
искључиво за интересом, па су
спремни да угасе производњу
уколико профит почне да пада
и преместе је тамо где ће имати већу зараду.

ПРЕДИЗБОРНИ ПРОТЕСТ ФАРМАЦЕУТА

Солидарност колега
Панчевци, Оповчани,
Новосађани и
Крушевљани
испред Владе Србије

„Еко Мабер”
обнавља ове објекте
и тражи им намену
Предузеће „Еко Мабер”, које
је власник комплекса некадашњег ГИП-а, а тиме и репрезентативног здања старе
Свиларе, почело је да реализује обећање да ће тој згради
вратити некадашњи сјај, али
уз другачији садржај. Стојан
Радановић, власник овог
предузећа, рекао је да се радови на реконструкцији одвијају у складу са условима
добијеним од Завода за заштиту споменика културе
Панчево.
Обнова Свиларе почела је
прошле године и део радова
је већ готов, што шетачи на
кеју могу видети, јер је фасада главне зграде испескирана и, након што су јој тако
скинуте деценијске наслаге
прљавштине, сада се јасно
види каква је некад била. На

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

том објекту је обновљена и
кровна конструкција, а нов
кровни покривач, столарију
и комплетне инсталације добиће и остале зграде из овог
комплекса. Радановић је навео да ће све то бити обављено током ове године. Уз то ће
бити уређен и читав плац око
објеката, који није мали.
Што се будуће намене
ових зграда тиче, некадашња управна зграда ГИП-а
постаће седиште „Еко Мабера”, а остатку комплекса се
још тражи крајња намена.
Радановић је рекао да постоји неколико идеја које се
разматрају. У току је израда
студија изводљивости и исплативости за сваку од њих,
а до краја лета би могло да
буде познато шта ће се ту налазити.
Он није искључио могућност да 1.600 квадрата главне зграде, где су некад биле
производне хале, буде претворено у хотел, јер Панчево
има потребу за таквим објектом. Радановић је поменуо
да ће на плацу Свиларе бити
изграђени базени, али је детаље најавио за август ове године.

Запослени у Апотеци Панчево
су у петак, 22. априла, одржали још један протест испред
Министарства здравља и Владе
Србије због положаја у којем
се нашла та установа. Овог
пута их је подржало десетак
колега из Новог Сада и неколико њих из Опова и Крушевца. Надлежни у републичкој
власти, као и обично, нису
благонаклоно гледали на овај
протест, поготово због тога
што је одржан два дана пре
избора, али су могли да одахну јер демонстрације нису добиле готово никакав публицитет. Случајно или намерно,
може само да се нагађа.
Јована Лопатић, председница синдиката Апотеке Нови
Сад, рекла је да је солидарност с колегама из Панчева
последица тога што су сви мање-више у истој ситуацији.
– Годинама упозоравамо на
незавидан положај државних
апотека. Очекивало се да ће
до овога доћи, само је било
питање кад и коме. Испало је
да су Панчевци били први.
Страшно је што њихова агонија траје месецима, а не види
се решењe проблема. Свакој
државној апотеци прети оваква опасност, јер нико од нас
није у тако доброј финансијској ситуацији да може рећи
како нема проблема – изјавила је Јована Лопатић.
Панчевачке државне апотекаре је подржала и Дуња Ци-

врић, председница Синдиката
запослених у здравству и социјалној заштити Војводине.
Она је изјавила како је одавно
указано на погубни Закон о
апотекарству и увођење приватника на тржиште без јасних правила и контроле државе.
– Држава је недвосмислено
дала предност приватницима
на штету државних апотека.
Сад се питамо шта је узрок
томе, односно да ли се поново жели пљачкашка приватиза ција у којој ће државно
апотекарство бити то лико
обезвређено да се јефтино
прода сваки локал и да запленом лекова веледрогерије дођу
до робе која им је потребна за
рад и тако преузму државне
апотеке. Ми не видимо могућност да се апотеке спасу

ако држава нема воље да то
учини – закључила је Циврићева.
Жељко Голић, фармацеут
из Апотеке Панчево, рекао је
да је једини захтев запослених
да им се деблокира рачун како би наставили да раде и зарађују своје плате. Додао је
како је свака помоћ добродошла, али да је донација велетрговине „Зегин” довољна за
петнаестак дана рада апотека
и да није решење проблема.
О начину на који би могло
да се изађе из зачараног круга,
Меланија Бонин, директорка
Апотеке Панчево, разговарала
је истог дана у Влади Србије с
надлежнима, а потом још једном у уторак, 26. априла. Тада
су, поред ње, састанку присуствовали градоначелник Панчева Саша Павлов и представ-

ници поверилаца. Нико од
њих није био доступан за разговор, али је „Панчевац” незванично сазнао да је став
Владе како локална самоуправа мора да надокнади дугове
апотекарске установе.
Дат је стари предлог да повериоци деблокирају рачун
Апотеке након што Панчево
званично преузме обавезу да
им плати потраживања у ратама. Детаљи овог предлога нису познати, али смо сазнали
како је представник немачког
„Феникса”, који је највећи поверилац, затражио време да се
консултује с власницима ове
веледрогерије. Рок за изјашњавање свих који имају потраживања од Апотеке Панчево
је средина наредне недеље,
након ускршњих и првомајских празника.
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УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2016/2017.

РЕГИОНАЛНИ ЕКОЛОШКИ ТРЕНИНГ

ОДРЖАН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Инспектори обишли
Рафинерију

Помоћ будућим
средњошколцима
да што успешније
одаберу струку
Лепо уређени и
занимљиви штандови
У Техничкој школи „23. мај” у
петак, 22. априла, од 11 до 15
сати, одржан је Сајам образовања. На њему су учествовале
Техничка школа „23. мај”,
Гимназија „Урош Предић”,
Економско-трговинска школа
„Паја Маргановић”, Електротехничка школа „Никола Тесла”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”, Машинска
школа Панчево и Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”. Лепо уређени штандови,
презентације и слаба посећеност осмака и њихових родитеља обележили су овогодишње дружење садашњих и будућих средњошколаца. Свака
школа се на себи својствен начин представила основцима.
Креативност и занимљивост
биле су одлике сваког штанда.
Према речима Наташе Зечевић, директорке Техничке
школе „23. мај”, сајам је био
првенствено намењен ученицима осмог разреда како би
им се помогло при упису.
– Идеја је била да се будућим средњошколцима помогне да што успешније одаберу
струку. У нашем граду се овакве манифестације организују
током последње деценије и на
њима осмаци могу да се директно, у разговору с професорима и ученицима, упознају с
предметима, правима, обавезама и могућностима које пружају смерови у панчевачким
средњим школама – рекла је
Наташа Зечевић.
Препуштени случају
Сајам је посетио и градски
већник Миодраг Радојковић,
који је поздравио присутне и
истакао да су овакви сајмови
права прилика да се школе
прикажу на прави начин и да

Важно је упознати се с будућим занимањем
тако повећају шансе да се на
њихове смерове упише што
више матураната. Долазак
основаца био је организован,
па су тако осмаци долазили у
групама, како из градских, тако и из сеоских школа. Било је,
наравно, и оних који су штандове обилазили сами или уз
пратњу родитеља и распитивали се о условима школовања.
Одзив будућих средњошколаца, међутим, није био толико велики, што јасно показује
да у нашој средини још увек
није развијен систем професионалне оријентације и да је
све препуштено случају. У
панчевачким школама се, на
захтев родитеља, организују
тестирања и разговори психолога са ученицима, сајмови
образовања, посете успешних
пословних људи и дружења
родитеља и ученика, али то
још увек није довољно. Зато у
средњим школама, нарочито
стручним, често долази до
осипања ђака, јер неки од њих
не могу да одговоре постављеним изазовима. Често је претерана амбиција основни камен спотицања у даљем шко-

ловању, па тако, рецимо, нико
не жели да се бави занатом,
иако то може бити веома профитабилно. Код нас се и даље
избор будуће професионалне
каријере темељи на томе да
дете од малих ногу зна чиме
ће се бавити, или се о будућој
професији одлучује на основу
талента који поседује. Мада је
и „добра плата” чест мотив коначне одлуке матуранта.
Стручна тестирања
У развијеним земљама се обављају стручна тестирања ђака
која пружају слику о способностима и недостацима, што
може олакшати избор будућег
занимања. На тај начин лакше
је донети исправну одлуку и
тако заштитити дете од непријатности, разочарања и неуспеха. Психолози сматрају да
квалитет живота, ниво задовољства и срећа у великој мери зависе и од тога да ли се бавимо послом који нам одговара и да зато треба озбиљно и
темељно приступити избору
школе, факултета и будуће
професије.
Тестирања о професионалној оријентацији помажу осо-

би да боље упозна себе и своје
карактеристике, које су веома
важне за правилан избор будућег занимања, да ђак открије у
чему је најбољи и колико је
напора спреман да уложи ради остварења својих циљева.
У Националној служби за
запошљавање истичу да је први корак детаљно информисање о врстама средњих школа и
смеровима који се у њима изучавају, јер свако занимање
тражи пожељан склоп способности, особина личности и интересовања важних, а често и
пресудних за успех у тим
областима рада. Ђаци и родитељи се за савет могу обратити
и саветницима за планирање
каријере у свим већим филијалама Националне службе за
запошљавање. Такође, у Београду, Нишу и Новом Саду су
отворени центри за информисање и професионалну оријентацију у којима заинтересовани могу урадити тестове интересовања, личности, способности и опште културе, и разговарати с психологом, који
даје предлог за то шта би дете
могло да упише.

ИСТРАЖИВАЊЕ ВОДОТОКОВА

Надел – црна тачка Војводине
ним мерним местима забележена је повишена концентрација тешких метала и минералних уља, а концентрације осталих испитиваних параметара
(PCB, PAH и пестициди) биле су
испод граничних вредности.
Општи закључак скупа је да су
резултати оваквих испитивања
изузетно важни, како би се на
основу њих предузеле конкретне мере и санирали проблеми у
животној средини. Предложено
је да се оваква испитивања уврсте у планске и стратешке документе који се односе на област
заштите животне средине, јер
су анализе и праћења квалитета
животне средине веома значајан сегмент у процесу преговора
о придруживању Европској
унији.

Лош еколошки и
хемијски статус
површинских вода
Недавно је у Новом Саду одржан округли сто на коме су презентовани резултати мониторинга површинских вода и непољопривредног земљишта за
период од 2013. до 2015. године. Панчево је поново понело
титулу црне тачке, али се овог
пута то не односи на квалитет
ваздуха, већ на велику загађеност реке Надел. Наиме, средствима Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине финансиран је мониторинг
животне средине и истраживање је спроведено у сарадњи с
бројним научним и стручним
институцијама. Резултате анализе површинских вода у АПВ
презентовао је проф. др Божо
Далмација, директор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду. Он
је упознао присутне са стањем
свих водотокова у Војводини и
навео „црне тачке” које у будућности треба санирати како би се

Страну припремиo

Зоран
Станижан

постигао бољи еколошки и хемијски статус површинских вода. Међу њима су се, поред
Панчева, нашли и Врбас, Бачка
Топола, Рума и Зрењанин. Када
је реч о нашем граду, анализа
квалитета Надела показује да је
та река загађена великим бројем различитих опасних и загађујућих материја. Отрови и
опасне супстанце налазе се како у самој води, тако и у седименту корита реке и оближњих
канала.
Поред тога, представљени су
и резултати мониторинга непољопривредног земљишта у АПВ
од 2013. до 2015. године, односно анализе квалитета земљишта на депонијама. На поједи-

Недавно је у оквиру програма ECRAN (Environment and
Climate Regional Accession
Network), који подржава ЕУ,
одржан тродневни регионални тренинг за инспекторе за заштиту животне средине у Београду. Циљ скупа
био је да се ојача државни
апарат у сектору спровођењу
прописа из области заштите
животне средине и повећа
ефикасност инспекцијских
органа у контроли IPPC и
SEVESO постројења, у којима се обављају активности са
опасним материјама. Да
подсетимо, Србија има рок
да реши проблем застарелих
производних система, тј. да
забрани рад загађивачима
или да их натера да прилагоде своје процесе прописаним европским стандардима. У Војводини има преко
66 предузећа која треба да у
складу са законом добију
интегрисану дозволу. До сада је то урадило свега неколико компанија, а рок истиче 2020. године. Ко не буде
испунио задате услове, мо-

одредио правила игре у
области прилагођавања рада
постројења новим стандардима. Европска унија је
1996. године усвојила Директиву о интегралном
спречавању и контроли загађења (Integrated Polution
Prevention and Control –
IPPC). Фирме су у обавези
да начине програм прилагођавања процеса производње
строгим еколошким прописима и да дефинишу мере и
начине решавања проблема
испуштања опасних и загађујућих материја. Када се
отворе преговори са ЕУ, Поглавље 27, ЕУ ће јасно одредити период до када ће загађивачи морати да прилагоде
технолошке процесе строгим стандардима.
Тренинг инспектора је
одржан од 12. до 14. априла
и на њему су, поред инспектора за заштиту животне
средине из Републике Србије, учествовали и инспектори из Немачке, Холандије,
Румуније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Црне Горе и

раће да затвори производне
погоне.
Већ скоро деценију наша
држава има проблем са
спровођењем Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине, који је ступио на
снагу још 2004. У Србији
преко 150 постројења подлеже одредбама IPPC закона и тај правни акт је јасно

Македоније. Као део програма радионице организован
је целодневни обилазак панчевачке рафинерије. Посета
је била информативног карактера и инспектори из региона имали су прилику да
се упознају с радом, системом безбедности и свим мерама које руско-српски
нафтни гигант спроводи у
заштити животне средине.

УСПЕХ УЧЕНИКА „САВИНЕ ШКОЛЕ”

Они воле математику
Сјајни успеси које ученици
ОШ „Свети Сава” постижу на
разним такмичењима из математике показују да они воле математику и да наставници с њима добро раде. Поред учешћа на званичним
математичким надметањима која организују државне
институције, ђаци „Савине
школе” редовно се такмиче и
на математичким турнирима „Мислиша” и „Кенгур без
границе”.
Тако је Ања Шушњар, ученица петог разреда, освојила
прво место на недавно одржаном такмичењу „Мисли-

ша”, које организује Математичко друштво „Архимедес”.
Ања је добитница и специјалне награде друштва „Архимедес”, биће учесница
„Архимедесове летње школе
младих математичара”, јер
је показала изузетно знање и
велики таленат. На крају
треба напоменути да је ученик шестог разреда Марко
Зечевић освојио четврто место на недавно завршеној републичкој смотри математичара. Како кажу у тој школи,
за Ању и Марка математика
није обавеза, већ љубав и занимација.

ЕКОЛОШКИ ФОТО-КОНКУРС

Чувам планету, а ти?
Завод за јавно здравље Панчево
расписао је шесту годину заредом фото-конкурс „Објективом
кроз свет око нас”, посвећен
Светском дану заштите животне
средине. Идеја је да се промовишу заштита и унапређивање животне средине, а тема овогодишњег такмичења је „Стваран
свет око мене”. Према речима
организатора, овогодишња тема
је прилагођена идеји да фотографи покажу лепоте и вредности Србије које се морају сачува-

ти и да представе јавности све
оно што је у нашем окружењу
нарушило природни склад –
угрозило животну средину и
здравље људи. Циљ је да се свест
умртвљену тезом „само чекам
да прође” поново покрене.
Конкурс се реализује под покровитељством Фото-савеза Србије и отворен је до 15. маја, а
изложба ће бити приређена у
фоајеу Културног центра у Панчеву, као део Међународног бијенала уметничког дечјег израза

(БУДИ 2016). Право учешћа
имају сви фотографи с радовима начињеним у Србији. Сваки
аутор може конкурисати с највише четири фотографије у дигиталном облику. Радови се могу доставити на ЦД-у, ДВД-у
или имејлом на адресу kvalitet@zjzpa.org.rs. Више информација о фото-конкурсу, пријавама
и пропозицијама могуће је добити на сајту www.zjzpa.org.rs.
Према речима организатора, доследно прошлогодишњој

замисли да фото-конкурс постане традиционалан, и ове године су заинтересовани позвани да се прикључе овој еколошкој кампањи. Занимљивост и
квалитет прошлогодишњих радова уверили су их да је идеја о
промоцији заштите и унапређивања животне средине путем фотографије добра и да је
ово прави начин да подстакнемо суграђане да се активно
укључе у активности за очување средине у којој живимо.
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ХРОНИКА

ОБЕЛЕЖАВА СЕ ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Црно злато
Чоколада је cветски
позната, омиљена, слатка
посластица широке примене. Добија се технолошким поступком обраде
какао-праха, а додају се и
шећер,
какао-маслац,
арома ваниле и емулгатор лецитин пореклом из
соје, чија је улога повезивање свих састојака чоколаде. Зависно од врсте
чоколаде, додају јој се
млеко, мед, језграсто воће, сушено воће и друго.
Тамна чоколада је чоколада без млека, с 35%
или више делова какаоа.
Квалитетније тамне чоколаде садрже више од
60% делова какаоа. Може бити слатка или горка, али што је већи проценат какаоа, то је чоколада здравија. Чоколада
има прилично високу
енергетску вредност –
око 550 калорија у 100 г.
Калорије потичу највећим делом из масти, затим из угљених хидрата,
а има и беланчевина. Од
минерала чоколада садржи калијум, магнезијум,
фосфор, калцијум, натријум и гвожђе, као и

витамине Бе-групе и витамин Е. Тамна чоколада
садржи флавоноиде. Ове
супстанце делују као антиоксиданси који смањују слободне радикале,
молекуле који узрокују
оштећење ћелија у организму. Тра ди ци о нал но
се користи за лечење:
анемије, недостатка апетита, менталног замора,
слабе продукције мајчиног млека, температурe,
каменa у бубрегу, а сматра се и да смањујe ризик
од кардиоваскуларних
болести, снижава крвни
притисак, штити артерије и побољшава циркулацију, подиже ниво доброг
холестерола и смањује
ниво лошег холестерола
у крви, поправља расположење и ублажава депресију, јача менталне
способности као што су
будност, концентрација и
памћење, а добра је и за
кожу. Тамна чоколада је
погодна за кување, па је
често саставни део многих колача, пецива и напитака. Ево идеје за савршену домаћу посластицу
од чоколаде.

Чоко-салама с брусницом и бадемом
Потребно: 160 г тамне чоколаде, 60 г меда, 60 г бадема и 30 г
суве бруснице.
Припрема: Чоколаду изломити на комадиће, а бадеме благо
уситнити. Мед и чоколаду мешати на лаганој ватри док се чоколада не истопи. Умешати бруснице и бадеме, па пресути на папир за печење и рукама направити облик саламе. Уролати у папир за печење и оставити у фрижидеру да се стегне.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

ДЕО ФИЛИЈАЛЕ РФЗО НА НОВОЈ АДРЕСИ

Пресељена
шалтер-сала
Уколико је потребно да оверите здравствену књижицу
или образац предлога за медицинско-техничко помагало
или да пак набавите образац
за коришћење здравствене
заштите у иностранству, важна информација гласи да се
шалтер-сала панчевачке филијале Републичког фонда за
здравствено осигурање (РФЗО) налази на новој адреси –
у Улици Жарка Зрењанина
14. Све остале службе Фили-

јале остале су у згради у Улици војводе Радомира Путника и неће се „селити” иако је
то здање у процесу адаптације и реновирања.
Нове просторије, које је
РФЗО добио од Града на привремено коришћење, свечано
су у петак, 22. априла, отворили градоначелник Саша
Павлов и Верица Лазић, в. д.
директора РФЗО. Градоначелник је том приликом истакао да реновирање зграде у
којој се налази Филијала само
по себи захтева велика средства, а пресељење шалтер-сале
претило је да „трошак” дра-
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матично увећа. Стога је
Град прискочио у помоћ, тако што је свој објекат уступио Фонду, при чему се Република обавезала да сноси
режијске и остале текуће
трошкове.
– Објекат у Улици Жарка
Зрењанина је у последњих годину дана преуређен и сматрамо да је адекватан за обављање делатности Фонда. Запослени у Филијали и корисници сада имају на распола-

гању безбедан и пријатно уређен простор. Стално унапређење примарног нивоа здравствене заштите за Град је одувек било један од приоритета,
јер су грађани у тој области
најсензибилнији. Сматрамо
да смо на овакав начин допринели побољшању услова и
пружања и примања услуга –
истакао је Павлов.
Након отварања нових
просторија Саша Павлов и
Верица Лазић су посетили и
Сигурну кућу, где је Лазићева уручила корисницима
бесплатне електронске здравствене картице.

ВАКЦИНЕ СУ ЖРТВЕ СОПСТВЕНОГ УСПЕХА
Важно је заштитити
свако дете
У јужном Банату
поједине болести
искорењене
Колективни имунитет
популације је циљ
сваке државе
Повећање обухвата имунизацијом и јачање уверења о потреби заштите сваког детета
од болести циљ је кампање
под слоганом „Повећајмо обухват имунизацијом”, којом се,
од недеље до суботе, 24–30.
априла, обележава једанаеста
Недеља имунизације у европском региону Светске здравствене организације (СЗО).
Кампањи су се прикључиле
и све земље у региону, па и наша, а фокус је ове године стављен на повећање свести о значају имунизације у вулнерабилним (осетљивим) групама.
Вакцинисати дете или не?
Панчевачки Завод за јавно
здравље већ годинама сваке
четврте седмице у априлу активно учествује у обележавању
Недеље имунизације. Центар
за превенцију и контролу болести Завода је како током
протеклих, тако и ове године,
заједно с координаторима
имунизације и сарадницима,
реализовао низ тимских активности, које су обухватиле
ревизију вакциналних картона, пружање стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације,
као и упућивање важних порука о имунизацији здравственим радницима, доносиоцима
одлука и општој популацији.
– Имунизација је једна од
најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Њоме се
превенирају болести, компликације и смртни исходи од
вакцинама превентабилних
болести, укључујући рак грлића материце, дифтерију, хепатитис Б, морбиле, заушке, велики кашаљ, запаљење плућа,
дечју парализу, пролив иза-

Извор полемика: спречава болести или не?
зван ротавирусом, рубеолу и
тетанус. Сваке године се региструју два–три милиона смртних исхода од дифтерије, тетануса, великог кашља и малих богиња код невакцинисаних лица, а највише код деце
испод пет година живота.
Процењује се да 18,7 милиона
деце у свету годишње остане
невакцинисано основним вакцинама према проширеном
програму имунизације. Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању дечје
парализе – нагласила је прим.
др Љиљана Лазић, директорка
Завода за јавно здравље.
Одговор на дилему која је
код појединих родитеља присутна – да ли вакцинисати дете или не – најбоље ће дати
следећи пример. Пре увођења
вакцине против малих богиња, која је у примени скоро
педесет година, процењује се
да је годишње од те болести
умирало око 2,6 милиона особа. У 2000. години 73% деце у
свету је до другог рођендана
примило по једну дозу вакцине, а у 2014. је тај проценат
порастао на 85%. У истом пе-

риоду регистрована је редукција смртних исхода за 79%,
што значи да је применом
вакцине спречено око 17,1
милион случајева смрти од
морбила.
Како смо (п)остали здрави
Анализа ефеката имунизације
на територији јужног Баната
показала је да је дифтерија
елиминисана, последњи случај тетануса новорођенчади
забележен је 1974. године, а
од 1962. није било оболевања
од дечје парализе. Велики кашаљ је сведен на појединачна
јављања. Од 1995. године до
данас у Јужнобанатском округу је пријављен само један
случај оболевања од морбила,
али радило се о студенту из
Бијељине. У последњих пет година није било ни рубеоле.
– У 2015. години имамо
пријаву једног оболелог од паротитиса, а петогодишњи просек је 1,80. За разлику од
2014. године, када је било седам пријава болести од акутног вирусног хепатитиса, у
прошлој години је пријављен
један случај мање и за један је
мање у односу на петогоди-

шњи просек. Хронични хепатитис Б у 2015. је заступљен са
девет пријављених. У претходне две године није било
смртних исхода у овој групи
заразних болести, за разлику
од 2013, када је пријављено
троје умрлих. Од 15 оболелих,
13 није било вакцинисано, а у
преостала два случаја није
био познат вакцинални статус. Вакцине су с временом
постале жртве свог успеха, јер
се не „виде" оболели од тих
болести, већ само они који
нису имали прилику да оболе,
пошто су вакцинисани. Достизање и одржавање колективног имунитета популације
против заразних болести вакцинацијом суштина је заједничких напора у свим земљама света – навела је Љиљана
Лазић.
Она је посебно нагласила да
имунизација мора бити приоритет због тога што спасава
животе и јер се њоме контролишу и одстрањују заразне болести, које могу изазвати
смртни исход не само појединца већ и великог броја људи уколико се претворе у епидемије.

НОВИНЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА

Убудуће на спрат и лифтом
Након три године безуспешних покушаја да с различитих страна добије финансијску
подршку за изградњу лифта за
особе са инвалидитетом, панчевачки Дом здравља је прошле недеље дефинитивно пребринуо и ту бригу. Наши суграђани и суграђанке који се
отежано крећу убудуће ће до
служби Гинекологије, Онкологије и Стоматологије моћи
да стигну уз помоћ специјалне
платформе.

Платформа ће посебно
значити особама са
инвалидитетом, тешко
болеснима, старим
људима и трудницама.
Савремени лифт свечано је
пуштен у рад у петак, 22.
априла, и то захваљујући средствима издвојеним из градског буџета. Према речима
градоначелника Саше Павлова, реч је о износу од око пет
милиона динара.
– Ова сума и није тако велика када се упореди са значајем
који ће платформа имати за

све кориснике примарне
здравствене заштите. Тужно је
то што током свих година за
нама овај проблем није већ
решен, иако се Дом здравља
обраћао за помоћ и различитим амбасадама, Покрајини и
другим институцијама. На
крају је Град, као оснивач Дома здравља, препознао тежњу
те установе да побољша квалитет својих услуга и прискочи у помоћ пацијентима. Поред платформе, око пола милиона динара издвојили смо и
за набавку нове хидрауличне
гинеколошке столице, која ће
женама са отежаним кретањем или инвалидитетом олак-

шати прегледе. Ако се узме у
обзир да у самом граду Панчеву има око 4.500 жена које
спадају у ову категорију, а да
се око 50% тих жена на нивоу
целе републике остварују као
мајке, онда је јасно колико је
набавка такве столице била
значајна за Дом здравља –
нагласио је Павлов.
Према речима др Слободана Овуке, директора Дома
здравља, новоизграђена платформа решиће проблем не само пацијената који се отежано
крећу или имају инвалидитет
већ и многих других.
– Мислим да смо можда једини дом здравља у Србији

који поседује овакву платформу. Има их у још свега неколико болница и клиничких
центара. Она ће олакшати
проблем и људима који нису
хендикепирани, али су тешко
болесни, као што је то случај
са онима који одлазе до Онкологије. Њима је понекад заиста тешко да се попну на први
спрат, где примају хемотерапију и раде остале прегледе.
Наравно, лифт ће много значити и нашим старијим суграђанима који одлазе код стоматолога, као и трудницама. Наравно, моћи ће да га користе и
сви остали. Веома ми је драго
што је након три године од израде пројекта и узалудних покушаја да обезбедимо новац
из различитих извора, решење
стигло из „нашег дворишта”
захваљујући подршци градоначелника и Градског већа –
истакао је Овука.
Он је додао да је сама израда платформе била врло ефикасна, да је лифт пројектован
у складу са свим стандардима
савремене технике, као и да је
естетски изузетно добро сређен.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

И ДАЉЕ СПОРНО ВЛАСНИШТВО
НАД ОБЈЕКТИМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Наследници власника
некретнина које користи
та институција траже
њихово враћање
Као правни основ
наводи се процес
реституције
Градско
правобранилаштво
и даље против тога
Културни центар Панчева и
даље ради у објектима чији је
правни статус још увек недефинисан – закључак је који
произлази из годишњег извештаја о раду Градског правобранилаштва, усвојеног на седници градске скупштине одржаној ових дана.
У њему пише да је до сада
покренуто више управних поступака пред Агенцијом за ре-

Коме ће на крају припасти Културни центар, одлучиће суд
ституцију на основу захтева
наследника бивших власника
одузете имовине да им се врате
објекти које користи Културни
центар.
У питању су седиште те градске институције, Галерија савре-

ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАХТЕВА ЗА ОДШТЕТУ
У Годишњем извештају о раду Градског правобранилаштва
може се прочитати и то да је у прошлој години био повећан
број тужби грађана против ЈКП-а „Хигијена” и Града Панчева за накнаду штете због уједа паса.
Поднето је 125 захтева, након чега је усвојена градска Одлука о начину и поступку њиховог решавања и формирана
вишечлана комисија за утврђивање основаности тих захтева.
Градско правобранилаштво је на основу одлука те комисије
у 56 случајева предложило судска поравнања, након чега је
подносиоцима захтева исплаћена одштета из градског буџета.

мене уметности, галерија „Двориште”, стан поред ње, Изабински простор, галерија „Електрика”, архива, као и радионице за
алат и рестаурацију итд.
Град ско
пра во бра ни ла штво је и даље против враћања тих простора, јер би то довело у питање нормалан рад
Културног центра. Због тога
су у два случаја Градско правобранилаштво и Културни
цен тар под не ли Управ ном
суду у Београду тужбе ради
по ни ште ња дру го сте пе ног
решења којим је потврђена
првостепена судска одлука о
враћању тих простора у натуралном облику.
У предметима реституције
Галерије савремене уметности,
пословног простора бившег

биоскопа „Војводина” и седишта Културног центра поднете
су жалбе Министарству финансија, а што се тиче осталих
предмета, они су још увек у току и није донето ни првостепено решење.
Градско правобранилаштво
сматра и да су нека решења о
враћању дела имовине коју
користи Културни центар донета супротно одредбама члана 18 Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.
У том правном акту између
осталог пише да се не враћа
право својине на непокретностима које служе за обављање
културне делатности ако би
тиме био онемогућен рад културних институција које их
користе.

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА МИСИ

Више нису подстанари
Градоначелник Панчева Саша Павлов прошлог петка је
свечано отворио реновиране
просторије Месне заједнице
Младост, која се налази у
Сремској улици.
Преуређење те зграде почело
је крајем септембра прошле
године, након бројних писама
и молби наших суграђана који
живе у том делу града. Локална власт је посредством Дирекције за изградњу и уређење
града у тај посао уложила
1.469.784,60 динара.
– Реновирање простора, као
што је обећано, завршено је.
Мало више је потрајало, али
искључиво због неких правноимовинских проблема. Данас
предајемо преуређену зграду
на коришћење грађанима да би
они овде остварили своја права. Мислим да овакви простори
отварају могућност за бољу конекцију између грађана и Градске управе и зато људи који ра-

Са отварања преуређених просторија
де у месној заједници треба да
буду сервис грађана и да чак и
неке захтеве за које нису надлежни благовремено прихвате,
припреме, обраде и пошаљу
Градској управи на даље разматрање – изјавио је Павлов.

Током реконструкције Месне
заједнице постављене су нове
електроинсталације, уграђена
је спољашна столарија, изглетовани су и обојени плафони и
зидови, и поново је офарбана
столарија.

Поред тога, постављене су
керамичке плочице, направљено је улазно степениште,
исхоблован је паркет, уграђене су нове санитарије и металне решетке и офарбана је фасада.
Након завршетка реконструкције Месне заједнице
Младост, која се до сада скоро
двадесет година налазила у
изнајмљеним и неусловним
просторијама у Јастребачкој
улици, у новим просторијама
ће свакодневно радити секретар МЗ, а сваког дана ће бити
присутан и неко од чланова
Скупштине.
Завршетак реконструкције
зграде и просторија Месне
заједнице на Миси значајан
је и због тога што су створени услови за наставак рада
друштвенополитичких организација које делују у том
делу града, где живи скоро
12.000 становника.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ „ХИГИЈЕНЕ”

Бесплатно паркирање
током празника
У време ускршњих празника,
од петка до уторка, 29. априла – 3. маја, контролори Паркинг-сервиса неће контролисати наплату паркирања на
обележеним местима у граду.
Затворени паркинг на бувљаку радиће током викенда.
ЈКП „Хигијена” саопштава и да грађани који имају

неки кабасти отпад, а нису
стигли да га се отарасе током акције „Април – месец
чистоће”, могу то урадити у
четвртак, 28. априла. Само
треба да га оставе испред
кућа и да позову раднике
„Хи ги је не” на те ле фо не
327-010 и 310-931 да га однесу.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Све зависи
од ТВ канала
У прошлом броју нашег листа питали смо вас која тестенина је најбоља. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Укуси Италије” Ђенара Конталдија за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Балашевић нам је дао одговор на то питање – најбоља
је тестенина која је с маком.”
062/2137...
„Најбоља је тестенина скувана с љубављу, зачињена пољупцима, она која се топи у
устима и буди сва чула.”
065/8999...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијег одговора на питање
када се разговор с неким претвара у монолог. Они ће освојити по један примерак књиге
„Арзамас” Иване Димић.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Или кад некога не занима те, па вас и не слу ша,
или кад вас без речи, нетремице слуша, упија, разуме.”
064/2558...
„Разговор између жене и
мужа. Она држи монолог кад
је на ТВ-у спорт, а он кад су
на ТВ-у серије.” 060/6672...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.

ПОНОВО СЕРИЈСКО ТРОВАЊЕ МАЧАКА

Коме сметају животиње?
Хоће ли надлежни у нашем
граду предузети нешто поводом тога што неко поново трује мачке?
Наша суграђанка која живи
у Улици Милорада Бате Михаиловића послала је 23.
априла имејл на адресу „Система 48” да би скренула пажњу на то да је у близини те
зграде пронађено неколико
угинулих и отрованих мачака
које су имале власнике.
„О том догађају сам обавестила полицију, која ме је упу-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

тила на комуналну полицију.
Контактирала сам и с њима,
али нико није изашао на терен
и поред тога што сам им рекла
да основано сумњам да су мачке отроване. ’Зоохигијена’ је
једина послала екипу, која је
уклонила лешеве мачака. С
обзиром на то да чувам псе као
кућне љубимце, да је једна од
мачака често спавала на мојој
тераси, као и то да се деца често играју на зеленим површинама испред зграде, апелујем
да пронађете одговорне за овај
немили догађај. На ’Тамиш
капији’ постоје и сигурносне
камере, тако да врло лако можете пронаћи починиоце овог
дела”, пише у имејлу који је
послала наша суграђанка.

Она је изјавила за „Панчевац” да је пре неколико дана,
као и претходни пут када је
отровано неколико мачака, на
Содари примећена непозната
особа како храни те животиње, након чега су оне угинуле
у највећим мукама.
Према њеним речима, било би страшно да се све заврши као после првог тровања,
када је онима који су упозорили на тај немили догађај
од го во ре но да је не мо гу ће
било шта урадити док се не
оба ви об дук ци ја уги ну лих
животиња, коју треба да плате грађани.
„Неко ко сматра да је недодирљив, а све указује на то да
јесте, и убудуће ће викендом

сејати отров, јер зна да се дежурне службе тада не одазивају радо на позив због тога што
су тамо негде у граду отроване
мачке. Не одазивају се вероватно зато што знају да осим писања записника не могу ништа да
ураде. А требало би да се појаве
и макар обаве разговор са становницима који живе у непосредној близини места догађаја.
На тај начин би показали непознатом монструму који мрзи
мачке да постоје људи који не
мисле као он и верују да живимо у правној држави у којој се
поштује Закон о добробити животиња. Он подједнако штити и
напуштене животиње и оне које имају власнике”, додала је
наша суграђанка.
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ХРОНИКА
ПРОШЛОГ ПЕТКА У КАСАРНИ
„РАСТКО НЕМАЊИЋ”

Свечано обележен
Дан Војске Србије

Петак, 29. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СВЕЧАНОСТИ ОДРЖАНОЈ 21. АПРИЛА

ПОЛИЦИЈА ОТВОРИЛА КАНЦЕЛАРИЈУ
У ЦЕНТРУ ГРАДА
На том месту ће се
пружати информације
грађанима
Локална власт
поклонила пет
скутера саобраћајној
полицији

– Упркос тешкоћама и изазовима Војска Србије успешно
извршава све задатке који се
постављају пред њене припаднике. Не само да из дана
у дан унапређује своје оперативне способности већ је данас и поуздан чинилац безбедности у региону и стабилности у Републици Србији.
Исто онако како су се некад
борили Синђелић, Тепић,
Енес Тасо и други наши хероји, никад не размишљајући о одступању и предаји, тако ћемо и ми данас. За разлику од њих, ми ћемо се борити за неке друге победе, на
првом месту за то да и даље
стално јачамо оперативне
способности наше армије, и
сигуран сам да ћемо и у будућем времену бити успешни у томе – изјавио је начелник Генералштаба генерал Љубиша Диковић на свечаности одржаној 22. априла, поводом Дана Војске Србије, у панчевачкој касарни
„Растко Немањић”.
Присутнима се обратио и
бригадни генерал Зоран Величковић, командант Специјалне бригаде. Рекао је да је
та јединица позвала на свечаност пензионисане генерале Бранислава Лукића и Енеса Таса, као и пуковника Зо-

рана Кандића и потпуковника Драгољуба Стевчића, у
знак поштовања за све што су
учинили док су били у активној војној служби.
Величковић је додао да су
на свечаност поводом Дана
војске позвани и Томислав
Бјелогрлић, директор фабрике „Утва–Авиони”, запослени у Сектору за ванредне
ситуације при Градској управи и представници Удружења бораца НОР-а.
У свом говору Величковић
је између осталог подсетио на
историјске догађаје који су пре
200 година били повод за доношење одлуке о покретању
Другог српског устанка и почетку борбе против Турака ради ослобађања српске државе.
Он је похвалио све јединице које делују у оквиру Гарнизона Панчево, чији су
представници такође присуствовали прошлонедељној
свечаности у касарни „Растко Немањић”.
Генерал Величковић је најавио је да ће Специјална
бригада у наредном периоду
наставити модернизацију и
достизање светских стандарда који важе за елитне војне
формације како би и даље
остала јединица с највећим
угледом у Србији.

Наши суграђани и становници
околних места којима је потребна нека информација у
вези с вађењем личних докумената, регистрацијом возила
и оружја, личном безбедношћу, заштитом кућа и станова
итд., могу од прошле недеље
све што их занима да питају у
Канцеларији за безбедност
Полицијске управе Панчево,
која је свечано отворена 21.
априла у најстрожем центру
града, у Улици војводе Радомира Путника 14 (преко пута
Суда).
Канцеларија ће бити на располагању свим заинтересованима радним данима од 9 до
15 сати, а у њој ће увек дежурати полицајци и службеници
који су запослени у Полицијској управи Панчево.

Новац за набавку скутера издвојио Комитет за безбедност саобраћаја
Она је отворена на иницијативу начелника Полицијске
управе Панчево Николе Поповца, уз велику помоћ локалне власти и градоначелника
Саше Павлова.
Отварање ове канцеларије
било је један од повода због
којих је Панчево прошле неде-

ПРВОГ ДАНА БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ
Одговарајући на питања новинара, вршилац дужности директора полиције Владимир Ребић изјавио је да ће грађани
Панчева који буду хтели да нешто питају дежурне полицајце, истог дана и брзо добијати одговоре.
У то се уверило неколико наших суграђана који су чекали
испред канцеларије. Њих је занимало шта треба да се уради да би се пасош добио у најкраћем могућем року, каква је
процедура за легализовање наоружања и да ли је то још
увек могуће, због чега саобраћајна полиција не кажњава
строже оне возаче који користе мобилне телефоне док управљају возилом и бициклисте који возе преко пешачких прелаза. Одговорено им је за кратко време, због чега су отишли
задовољни.
– То је пример рада полиције у локалној заједници у служби грађана – изјавио је Никола Поповац, начелник панчевачке полиције.

ље посетио Владимир Ребић,
вршилац дужности директора
полиције у Министарству унутрашњих послова Србије.
Он је изјавио да је панчевачка полиција прва у Србији
која је отворила такву канцеларију и додао да ће то на најбољи могући начин допринети
њеном што непосреднијем
контакту с грађанима.
Ребић је додао да, на основу
добрих резултата рада припадника панчевачке полиције, становници Панчева и околних места могу бити безбедни, јер она
спада међу најбоље у Србији.
Истог дана када је у центру
нашег града отворена полицијска канцеларија, градоначелник Саша Павлов је свечано уручио Полицијској управи
пет скутера који су поклон
градске власти панчевачкој
полицији.
Објаснио је да је одлука о
томе донета да би се повећала
мобилност саобраћајне полиције и да би се на тај начин допринело већој безбедности у
саобраћају.

Павлов је додао да је новац
за набавку скутера издвојио
Комитет за безбедност саобраћаја који делује у оквиру Градске управе, а у његовом раду
учествују и припадници панчевачке полиције. Додао је да је
тиме настављена добра сарадња локалне власти и полиције.
Прошлог четвртка је успешно започет још пројекат који ће допринети јачању веза
Полицијске управе Панчево
и локалне заједнице. У наредних месец и по дана 85
панчевачких полицајаца ће
добровољно похађати основне курсеве језика националних мањина (мађарског, словачког, румунског и чешког).
Ти курсеви су организовани
ради унапређења сарадње полиције и грађана, посебно сарадње с националним мањинама.
Поводом тог догађаја гости
Полицијске управе Панчево
били су и представници амбасада Словачке, Мађарске и Румуније, као и Мисије ОЕБС-а у
Србији.

НАШИ ПОЛИЦАЈЦИ ЗАВРШИЛИ ВАЖАН КУРС

Како реаговати у
најтежим ситуацијама

Министарство унутрашњих
послова Србије саопштило је
да је група припадника Службе
за борбу против организованог
криминала (СБПОК) ових дана успешно завршила курс за
што боље реаговање у случајевима отмица, изнуда и талачких ситуација који су им држали припадници Јединице за
сузбијање отмица и изнуда Националне криминалистичке
агенције Велике Британије.
Александар Николић, државни секретар МУП-а Србије, након уручивања диплома полазницима курса
изјавио је да МУП и енглеска
Национална
криминалистичка агенција имају одличну сарадњу.
Додао је да су припадници
Одсека за сузбијање отмица,
изнуда и уцена са елементи-

ма организованог криминала који делују у оквиру наше
полиције прошли едукацију
о ризицима што се могу појавити након киднаповања, те
да ће то допринети да они
што успешније и ефикасније
реагују у сложеним талачким ситуацијама.
Николић је истакао да
британска Јединица за сузбијање отмица и изнуда има
изузетан углед и да је у свету
позната по одличним резултатима.
– Част нам је што имамо
могућност да уз помоћ врхунских стручњака развијамо вештине и знања неопходна за активну улогу приликом управљања безбедносним ризицима и талачким
ситуацијама – изјавио је
Александар Николић.

ПОСЛЕ СКОРО ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ПРОЦЕСА

Понавља се суђење панчевачком хирургу
Апелациони суд у Београду
ових дана је поништио првостепену пресуду панчевачког
Основног суда којом је хирург
Александар Ивица из нашег
града кажњен с једанаест месеци кућног притвора уз ношење електронске наруквице
и једногодишњом забраном
вршења лекарског позива.
Њему је изречена та казна
због тога што је 2006. године наводно нестручно указао помоћ
пацијенткињи Маријани Јојкић,
мајци двоје деце, која је након
тога умрла због погоршања
здравља у панчевачкој болници.
Апелациони суд је закључио
да се суђење мора поновити
због тога што су током првостепеног судског поступка, који је
трајао дуже од девет година
због бројних промена судија и
вештачења, почињене битне
повреде кривичног поступка.
Подсећамо, током изноше-

Још далеко од коначног исхода суђења за смрт Маријане Јојкић
ња завршних речи на крају првостепеног судског поступка
адвокат Марко Кастратовић,
који је заступао породицу преминуле, између осталог је за-

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЦЕНТРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Упис у војну евиденцију
У Центру Министарства одбране за Панчево, који се налази у Улици Милоша Обреновића 1 (четврти спрат, канцеларија 10), од 9. до 31. маја
вршиће се уписивање у војну
евиденцију обвезника за 2016.

годину који још увек нису завршили ту обавезу.
На основу члана 126 Закона
о војној, радној и материјалној
обавези неодазивање позиву
за уписивање у војну евиденцију је кажњиво.

тражио да Александар Ивица
буде што строже кажњен.
Пре ма ње го вим ре чи ма,
неопходно је да неком од лекара који су погрешно лечили пацијенте буде изречена
строга казна, јер ће то превен тив но де ло ва ти на све
припаднике те професије и
натераће их да убудуће добро
пазе, размишљају и воде рачуна шта раде када буду реша ва ли ту ђе здрав стве не
проблеме.
С друге стране, његов колега
Недељко Мартиновић, који је
бранио Ивицу, изнео је другачије мишљење. Он је истакао
да постоје бројни докази за то

да његов штићеник није починио кривично дело против
здравља људи за које се теретио и да не сноси одговорност
за неочекиван исход Маријаниног лечења.
Мартиновић је у својој завршној речи изнео више доказа
који говоре у прилог томе да је
у лечењу Маријане Јојкић учествовало више панчевачких
лекара, а не само Ивица.
Додао је да је после смрти
Маријане Јојкић њен случај у
панчевачкој болници испитивала лекарска комисија коју је
формирало
Министарство
здравља и да су њени чланови
установили да Ивица није направио ниједну грешку. Мартиновић је изјавио и да није
постојала могућност да Ивица
одмах, већ након првог прегледа, утврди тачну Маријанину дијагнозу и да није крив
што се њено здравствено стање накнадно погоршало.
Иначе, због грешке запослених у писарници панчевачког
тужилаштва породица преминуле Маријане Јојкић и њен
адвокат нису могли да поднесу
жалбу на првостепену пресуду.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА СКУПШТИНЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОГРОМНА ВЕЋИНА ГЛАСАЛА
ЗА ВЛАДАЈУЋУ СТРАНКУ
СНС апсолутно
убедљив у Брестовцу,
Иванову, Качареву
и Новом Селу
Старчево остало
недодирљиво, достојан
отпор глогоњских
лигаша
У сенци још једне победе напредњака на републичким,
покрајинским и градским изборима, исти тренд пренет је и
на најнижи ниво локалне самоуправе на којем је у недељу,
24. априла, одржано гласање.
На изборима за месне скупштине представници најјаче
политичке странке били су убедљиви у пет од шест села, а једино им је Покрет Старчево помрсио рачуне у највећем панчевачком насељеном месту.
Тиме се обистинило оно
што смо најављивали у протеклим бројевима, уз напомену
да је, без обзира на то што се
гласало „на име”, и те како
имало значаја то што је иза
појединих кандидата стајао и
назив странке Александра Вучића, будући да су многи „губитници” имали и углед и политичко искуство, али су, због
наведеног, бивали поражени и
од анонимуса.
Изузетак и потврда правила
У поменутом Старчеву је групација коју предводи вишеструки покрајински посланик
Петар Андрејић освојила две
трећине од укупног броја столица у месној скупштини. Он
је као и сваки пут у протеклих двадесетак година приликом изјашњавања грађана
добио највеће поверење. Црту
су прескочили и његови дугогодишњи саборци Аца Димитрић и Јова Бајер (донедавно
први и други човек месног
органа власти), као и Милан
Антонијевић, др Миша Соколовић, Жељка Недић, Јован
Перовановић... С друге стране, међу петоро напредњака
најпознатије име свакако је
директор Дома културе Далибор Адамов, који био и члан
месне скупштине у последња
два сазива.
За разлику од највећег панчевачког насеља, изузетка који
је потврдио правило, ситуација у друга два места по броју
становника дијаметрално је
супротна: као што је речено у
уводу, напредњаци су убедљиво тријумфовали.

За једно од њих – Качарево
– такав расплет је потпуно
очекиван. Тамо је екипа која
годинама води село овог пута
играла за фаворизовани (Вучићев) тим и без проблема
освојила тринаест места у
Скупштини. Највише освојених гласова имао је први човек села и (странке) Бранко
Бокун. Прошли су и директори комуналног предузећа и
Дома културе – Васо Кркобабић и Зоран Марковић, као и
руководилац Дома омладине
Панчево – Марија Јевић, а на-

досадашњи „селоначелник” и
помоћник градоначелника за
ур ба ни зам Сла ве Бо ја џи ев ски, као и главни локални напредњак Недељко Топић, први човек тамошњег удружења
пољопривредника Сорин Ардељан, директор школе Блаж
Маринел...
С листе „удружених” црту су
„прескочили” једино некадашњи градски већник Предраг
Шкаљак (освојио је и укупно
највећи број гласова), као и
народни посланик Гордана
Топић. Занимљиво је да је она,

Месне актуелности

шњи град ски од бор ник, и
Драган Стојановић Ћуп, вишеструки члан месног органа
власти.
У преостала два малобројна
места – Брестовцу и Иванову –
није било ни мрвице сумње
око коначног исхода: напредњаци су „развалили” са по девет према нула.
Брестовчани су највише
гласова дали досадашњем „селоначелнику” Сави Ђурићу,
иза њега су Драган Миричић и
Татјана Цветановић, а од познатих ту су и актуелни члано-

Банатски Брестовац: Тим који
предводи Владимир Деља,
већник за екологију, у петак,
22. априла, посетио је школу
и Месну заједницу поводом
Светског дана планете Земље,
а том приликом је одржана и
трибина у Дому културе. Чланице Актива жена „Сосе” су
неколико дана припремале
рукотворине за ускршњи базар, одржан у среду, 27. априла, а наредног дана су у центру садиле цвеће које је поклонило ЈКП „Зеленило”.
Банатско Ново Село: Изложба ускршњих јаја ручно рађених у свим техникама
отворена је у суботу, 23. априла, у организацији удружења
жена и Дома културе. Четири
групе фолклорне секције Дома културе наступиле су у
уторак, 26. априла, на градској смотри дечјих ансамбала
у Културном центру.
Долово: Завршен је паркинг
у центру села. КУД „Банатски вез” приредио је концерт
фолклора у суботу, 23. априла, у Дому културе. Поводом
ускршњих празника у петак,
29. априла, од 11 сати, у порти велике православне цркве
биће одржана радионица за
малишане предшколског узраста, а у понедељак, 2. маја,
од 17 сати, на истом месту
биће изабрано најтврђе јаје.

шло се места и за проверени
кадар – Бранка Ромића и Милорада Ђурицу. Два преостала
„ненапредна” места заузели су
Мане Чубрић (ПУПС) и Новица Анђеловски (кандидат групе грађана).
Српска напредна странка је
убедљиво победила и у другом великом северном месту
– Новом Селу. Међутим, то се
у овом случају сматра приличним изненађењем, јер су
им ривали били припадници
групације „Удружени за општину Ново Село”, коју су чинили чланови свих релевантнијих странака и, махом, људи од искуства и кредибилитета када је реч о бављењу локалном политиком. Напредњаци су славили са освојених
дванаест ме ста у месном
„парламенту”, у којем ће, поред осталих, убудуће седети и

иако члан СПС-а, на локално
гласање изашла с поменутом
формацијом.
С нулом на крајњем југу
Жестока борба предвиђана је
и у Глогоњу, и то између СНСа и групације „За наш Глогоњ”,
коју су чинили чланови Лиге
социјалдемократа Војводине и
независни кандидати.
На крају напредњаци имају
комотну двотрећинску већину
коју, поред осталих, чине др
Мирела Петровић, актуелна
чланица Градског већа за
здравство, као и Славко Јовановски и Љиљана Станковић,
директори Дома културе и комуналног предузећа.
Из другопоменутог табора
у месну скупштину су се пласи ра ли Оли вер Пет ко вић
(освојио највећи број гласова
све у куп но у се лу), до са да -

ви Скупштине Ненад Минић и
Владимир Накић.
Напослетку, напредњаци су
више него суверено, са стотинак гласова предност над првим следећим кандидатом,
тријумфовали у Иванову, а
највећи број гласова је освојио
први човек села – Јошка Дудуј.
Од успостављања вишестраначја никад досад се није догодило да је у свим скупштинама успостављена апсолутна
доминација једне опције. Стога
не треба очекивати превише
отезања кад је реч о конституисању скупштина.
Много неизвесније биће питање какав третман у будућности очекује најниже институције власти код виших инстанци, с обзиром на то да је
тренд њиховог развлашћивања последњих година више
него уочљив.

Глогоњ: У току су радови на
изградњи капеле на православном гробљу. Православна црква, удружење жена и
Дом културе ће у недељу, 1.
маја, од 15 сати, у поменутој
културној установи приредити ускршњи програм, сачињен од представе, изложбе
ускршњих јаја и наступа дечје фолклорне секције. Месна
заједница је за реконструкцију водоводне мреже на покрајинском конкурсу добила
близу пет милиона динара,
на шта ће Град додати још
два и по милиона.
Иваново: Хуманитарна представа луткарског позоришта
из Кикинде одржана је у четвртак, 21. априла, у Дому
културе, а сав прилог иде за
лечење Драгане Раданов. Путем јавних радова Националне службе за запошљавање у

Дому културе ће у наредна
четири месеца бити ангажован радник на привременим
и повременим пословима.
Јабука: Месна заједница је израдила пројекат за изградњу
тротоара у Улици ЈНА. Удружење „Илинден” је у четвртак,
28. априла, делило пакетиће
деци из предшколске установе. Изложба радова из ускршње радионице и избор најлепшег јајета биће приређени
у петак, 29. априла, у 11 сати,
у Дому културе, а потом ће
Позориштанце „Мали принц”
извести представу „Бубице”.
Поводом годишњице смрти
Гоце Делчева представници
Амбасаде Македоније ће у
среду, 4. маја, положити венце код бисте поменутог револуционара испред школе.
Качарево: Концерт поводом
Ускрса биће одржан у недељу, 1. маја, од 17 сати, када ће
наступити КУД „Вељко Влаховић” и Певачко друштво
„Тоше Проески”, а Емилија

Ромић ће певати духовне песме. На програму су и отварање изложбе ученичких радова, као и такмичења у ношењу јајета на кашици и туцању
ускршњим јајима.
Омољица: Поводом дана
школе „Доситеј Обрадовић” у
петак, 22. априла, одржана је
приредба у Дому културе, а у
понедељак, 25. априла, отворена је изложба слика Мирјане Шимуновачки Шуњеварић и Драгана Ђорђевића.
Старчево: У организацији
Удружења спортских риболоваца „Надел”, у петак, 22.
априла, организовано је чишћење приобаља поменутог
водотока. Продајна ускршња
изложба рукотворина одржана је у среду, 27. априла, а наредног дана од 19 сати Пал
Дечов ће представити античке позоришне маске, графике
и рељефе у галерији „Боем”.

ИЗЛОЖБА СЛИКА У ОМОЉИЦИ

Раскошни предели
из два угла

ИАКО ГРАД ВЕЋ ДВА МЕСЕЦА НЕ ОДГОВАРА

Глогоњци не одустају од Дорела
Крајем фебруара дошло је до
премештаја вишег референта
за послове Месне канцеларије
и Скупштине Месне заједнице
(последњег преосталог у панчевачким насељеним местима) – Дорела Воштинара из
Глогоња на радно место у архиви Градске управе.
На то је муњевито реаговала
локална власт тако што је заузела јединствен и категоричан
став према којем се захтева
повратак поменутог службеника. Поводом одласка човека
који је у последњих тридесетак година даноноћно био на
располагању суграђанима месна скупштина је покренула
иницијативу за измену одредбе Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији
Градске управе града Панчева.
У ту сврху одмах је оформљена делегација и поднет захтев

трашњој организацији Градске управе града Панчева.
У њој је, поред осталог, истакнуто незадовољство због
индолентног понашања Града,
који се ни до данас није удостојио да одговори на молбу о
поменутом састанку. Стога је
обновљен захтев градоначелнику за хитан пријем делегације Скупштине МЗ у саставу:
Зоран Арсић, Драган Стојановић и Оливер Петковић, све с
циљем налажења могућности
за измену Правилника и повратак Дорела Воштинара на
старо радно место.
челницима Града за ургентни
састанак на којем би било указано на то колики значај за
Месну заједницу Глогоњ и све
мештане тог села има рад Дорела Воштинара.
Међутим, иако до тога још
увек није дошло, чланови Ме-

сне заједнице и њихови суграђани остали су упорни у својим тежњама и покренули су
петицију, за коју је прикупљено преко хиљаду потписа грађана, чиме је подржана иницијатива за измену Правилника о систематизацији и уну-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Два изузетна ликовна уметника изложила су репрезентативна дела из својих богатих стваралачких опуса у понедељак, 25. априла, у омољичком Дому културе.
Том приликом су многобројни посетиоци могли да
са зидова галерије „Жисел”
осете лирски доживљај околних предела у изведби Мирјане Шимуновачки Шуњеварић из Ковина. Она инспирацију углавном проналази у
чудесној природи Пешчаре
или у густим завесама шибља
и жбуња уз оближње водотокове и све то умешно претаче
у вишедимензионалне слике.
Други аутор, Драган Ђорђевић, био је у неку руку до-

маћин, с обзиром на то да је
рођени Омољчанин. Овај
афирмисани уметник превасходно је колориста, а своје виђење предела на платну
изразио је дословно и детаљно на крајње експресионистички начин. Таквим карактером одишу и дела у којима главно место заузимају
фигуре.
Оба уметника имају по
тридесетак самосталних изложби, као и многобројна
учешћа у ликовним колонијама.
Догађај је отворио директор Дома културе Ђурица Јованов, а сви заинтересовани
ће слике двоје аутора моћи
да виде до 20. маја.
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Музика
Субота, 30. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Гоблини”.
Среда, 4. мај, 19 сати, дворана Културног центра: концертна промоција компакт-диска „Српски песници романтичари у староградској музици” Тамбурашког оркестра Панчева.

Програм за децу
Субота, 30. април, 12 сати, дворана Културног центра: „Позоришни матине суботом” – представа за децу „Мачак у чизмама” Игора Бојовића, у режији Драгише Косаре. Улоге
тумаче Јован Поповић, Јелена Ђулвезан, Алиса Лацко и Бранислав Радовановић.

Изложбе
Среда, 4. мај, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба цртежа, карикатура и пастела „Сећање на Драгослава Кањевца”.
Четвртак, 5. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба „Модуларна реалност” Славице Панић.

Филмови
Четвртак, 5. мај, дворана Културног центра: ретроспектива филмова Драгана Николића – у 19 сати „Кад будем мртав и бео”, у 21 сат „Национална класа”.
Петак, 6. мај, дворана Културног центра: ретроспектива
филмова Драгана Николића – у 19 сати „Ко то тамо пева”,
у 21 сат „Нека друга жена”.

Тематски програм
Субота, 30. април, од 13 до 18 сати, плато испред Градске
управе: изложба ускршњих јаја, у организацији Културног
центра лица са инвалидитетом.

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

„Гоблини” поново
у Панчеву!
У дворани „Аполо” Дома омладине у суботу,
30. априла, од 21 сат, наступају „Гоблини”. Реч је
о српском панк-рок бенду, који је недавно у два
маха напунио концертне
просторе у Панчеву.
– Заиста је мало тога
непознато кад је у питању концерт у Панчеву. Добар клуб, одлична публика која „Гоблине” воли већ преко
двадесет година. Надам се да овог пута нико од
нас неће имати температуру, тако да обећавамо одличан концерт – поручују
чланови бенда.

КОНЦЕРТ АНЕ ЋУРЧИН И БЕНДА

ПЕСМА СКИДА СВЕ МАСКЕ
Ауторка сама пише
песме које изводи
Панчевачка промоција
албума „Sketches of
Belonging”
Ана Ћурчин и бенд, у интимној
атмосфери сцене Културног
центра Панчева, у среду, 20.
априла, одржали су концерт којим је промовисан њихов први
студијски албум „Sketches of
Belonging”. Многобројна публика је уживала у тихој, нежној и
мелодичној музици, која је, заправо, мешавина инди-фолка,
блуза и „баладасте” форме рока
са елементима кантрија. Мултиталентована Ана Ћурчин
истовремено је певала, свирала
гитару и усну хармонику, па чак
и казу (пластичну справицу која подсећа на дечју рођенданску
трубицу, али звучи као озбиљан
инструмент). Пратио ју је бенд
који чине клавијатуриста Горан
Антовић, бас-гитариста Марко
Цветковић и бубњар Благоје
Недељковић Паче, а електричну гитару је свирао Томислав
Бензон.
Иако се још одмалена интересује за музику, кантауторка
је њоме озбиљније почела да се
бави прилично касно. Музику
и песме пише сама, и то искључиво на енглеском језику.
Неке од њих су настале пре више од десет година, а јавно их
изводи од пре четири године.

Ана Ћурчин: „Музика дозвољава емотивност”
Албум „Sketches of Belonging”
објављен је у јануару 2016. године и представља круну њеног досадашњег стваралаштва.
На њему се налази 13 песама,
од којих су две раније објављени синглови „I Can’t” и „Cut
Loose”. У песмама „Remain
Calm” и „Anxity” појављује се
гитариста Милан Главашки,
лидер групе „Rebel Star”.
– На албуму су старе песме
које су „преживеле”, а у међувремену су дошле и неке нове.
Објединиле су их теме припадања, неприпадања, страхова...
Песме су за мене у неком тренутку биле, и наставиће да буду, врста терапије. Музика до-

звољава емотивност и огољеност коју не допуштамо себи у
свакодневном животу. Посебно
данас, када се емоције често
доживљавају као слабост. Зато
носимо „маске” које скривају
испољавање слабости у односима с људима, на послу, у породици... Песме су моја потреба и начин да изразим емоције
– објаснила је Ана Ћурчин.
Занимљив моменат у њеној
каријери је сарадња са Ансамблом „Коло”, с којим је направила обраду изворне песме
„Ластавице, ласто”.
– За њихову програмску линију „Традиција нова” тражили су да урадимо интерпрета-

цију изворне севдалинке, тако
да останемо доследни нашем
гитарском блуз-фолк маниру,
али и да сачувамо традиционалан дух и звук песме. Успели
смо да помиримо жанрове и
направили смо нешто што је и
нама и њима блиско, што третира традицију из неког другог
угла – рекла је кантауторка.
Иако јој је отац Панчевац,
ово јој је први концерт у нашем граду. Поред Србије, наступала је (соло или с бендом)
и у земљама региона и Европе.
Учествовала је на престижним
фестивалима „Waves” у Бечу и
MENT у Љубљани.
М. Манић

ЗАВРШЕН ДРУГИ МАСТЕР-КЛАС НА ЧАРДАКУ

Од Баха до севдаха и од Моцарта до „Битлса”

Улазница за овај догађај у
претпродаји је 550, а на дан
концерта 700 динара. Радно
време билетарнице је од 14
до 19 сати.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Рембрантово огледало”
Ким Деверо
Хендрик је, млада и живахна девојка, одлази из
свог дома у велелепни Амстер дам како би нашла
посао. Стиже до радионице великог уметника Рембранта, пет година након
смрти његове жене, догађаја који он још није прихватио и који га и даље
прогања. Хендрикје ће се
наћи у кући пуној тајни и
убрзо открити страствену
романсу између Рембранта и његове кућепазитељке
Гертје. Као скромна девојка из побожне породице,
Хендри кје је шо ки рана
похотношћу њихове везе,
али полако и она почиње
да осећа привлачност према гени јал ном сли кару.
Вуче је свежина његовог
погледа на свет и посебна
врста слободе коју поседу-

Петак, 29. април 2016.
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Целовечерњим кларинетским
концертом у понедељак, 25.
априла, на сцени Културног
центра, завршен је овогодишњи
други интернационални мастер-клас за кларинет „Чардак”,
који је почео 18. априла, а чији
је оснивач наш суграђанин, кларинетиста др Огњен Поповић.
Цела манифестација је била одлична прилика за најталентованије младе кларинетисте из Србије, Босне и Херцеговине и с
Кипра да, заједно с професором
Огњеном Поповићем и соло
кларинетистом Норвешке државне опере из Осла Анжејом
Маевским, унапреде вештину
свирања и науче много тога.

Како је рекао Дарко Перчевић из Трстеника, учешће на
мастер-класу на Чардаку њему

ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШТА „МАЛИ ПРИНЦ”

Планета вештица

је донело много рада, али и
очигледан напредак.
– По цео дан се разговара о
музици и ради се, било на соло деоницама, било на камерном свирању или оркестарској
музици. Напредак је очигледан код свих нас – изјавио је
Дарко Перчевић.
Др Огњен Поповић каже да
се ове године све то још више
захуктало, било је више полазника, а подржала их је и „Јамаха”, чији је представник из

Јапана окупљене упознао с
најновијим моделима кларинета те марке. Уз то, подршку
је пружила и продавница музичке опреме „Митрос мјузик” из Београда.
– Прошлогодишњи учесници су се вратили и поново учествовали у мастер-класу, а уз
њих су дошли и други. Темпо
је био жесток, радили смо пуном паром, потпуно посвећени свирању, што и јесте била
идеја. Зато и јесмо на Чардаку, у природи, а не у граду –
објаснио је Поповић.
Поред индивидуалног напредовања сваког полазника,
циљ овог мастер-класа је припрема концерта за недељу дана, што је, према Поповићевим
речима, тешко, али изузетно
мотивишуће. Да је читава акција изузетно успела, показало
се на концерту, када је више од
сто суграђана било у прилици
да ужива у композицијама од
Моцарта до „Битлса” или, како
је Поповић у шали рекао, од
Баха до севдаха.

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА ДИСКА

Романтичари у
староградској музици
је: Рембрант је тајанствен
чо век, умет ник чуд них
страсти и окрутности рођене из потребе да своју
уметност ставља на прво
место, а веза с њим могла
би јој донети опасност или
праву љубав.

Два читаоца који до среде, 4. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта вас највише ослобађа?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Рембрантово огледало” Ким Деверо.
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.

Аматерско позориште „Мали
принц” из Јабуке одиграло је у
понедељак, 25. априла, у дворани „Аполо”, занимљиву и
модерну представу „Планета
вештица”, у режији Драгане
Вујасиновић, која је и оснивач
наведеног позоришта.
Сам комад је настао пре више година, а сада се игра у
потпуно новој глумачкој постави. Како је рекао Виктор
Величковић, члан овог позоришта, у представи играју
млади глумци рођени између
1992. и 1998. године.
– Поред приређивања представа, „Мали принц” учествује

на карневалима, како на панчевачком, тако и на оним у другим градовима. Уз то, радимо и
инклузивне представе са штићеницима дома „Срце” у Јабуци и још много тога – рекао је
Величковић.
Представа на занимљив начин говори о три вештице које
су се након много времена вратила на Земљу у жељи да надокнаде оно што су у међувремену пропустиле. На срећу, ту
су и вештицоловци, који их
омету у намери да завладају
светом. Деца су, као и обично,
одлично реаговала на ову симпатичну позоришну илузију.

У дворани Културног центра у
среду, 4. маја, од 19 сати, биће
приређена концертна промоција компакт-диска „Српски
песници романтичари у староградској музици” Тамбурашког оркестра Панчева, чији
је уметнички руководилац
Михајло Јовић. Диск је снимљен уз финансијску подршку
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину и на њему
се налази двадесет нумера: од
песме „О, јесенске дуге ноћи”
Бранка Радичевића и „Ах, кад
тебе љубит не смем” В. Живковића и М. Топаловића до
композиција „Свилен конац”,
„Била једном једна ружа” М. Ј.
Митровића и „Бојарка”. Све

те, али и друге песме оркестар
ће свирати и на самом концерту.
Тамбурашки оркестар Панчева чини осморо чланова,
школованих и искусних музичара, а вокални солисти су
Зорица Зубац и Милутин Свирац. Ансамбл је основао (2014.
године) професор Михајло
Јовић с циљем промовисања,
неговања и извођења српске
традиционалне музике.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ОСВРТ НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА У ПАНЧЕВУ

КУЛТУРНИ ПРОБОЈ: ТИХО, НА ПРСТИМА
Школа „Димитрије
Парлић” добар
домаћин такмичења
У плану нова
манифестација, која
ће носити име
Костадинке Дине
Николић
Панчевачкој Балетској школи
„Димитрије Парлић” припала
је част да од 21. до 23. априла
буде домаћин Републичког
такмичења балетских школа
Србије. Тродневни програм се
одвијао у дворани Културног
центра, а интернационални
жири, састављен од истакнутих уметника из области класичног балета, савремене и
фолклорне игре, оцењивао је
наступе двеста седамдесет деветоро такмичара из Београ-

У три дана представило се око 280 учесника
да, Новог Сада, Суботице,
Панчева и других градова.
Како је рекла Татјана Крга,
директорка Балетске школе
„Димитрије Парлић”, ове године је било више такмичара
него иначе, а притом је велики
број њих показао изузетан та-

ЛА У РЕ А ТИ И ДРУ ГИ НА ГРА ЂЕ НИ
Такмичари су били подељени по узрасту (основни и средњошколски) и врсти плеса (класичан балет, савремена и народна игра). Титуле лауреата понело је петоро учесника из
Београда и четворо њих из Новог Сада.
Од ученика Балетске школе „Димитрије Парлић” најзапаженије резултате су остварили: Александра Симић (класа
Љубише Николића), Јелена Чечовић (класа Катарине Милинковић), затим Јована Радосављев (класа Наташе Тодовић), Уна Балаж (класа Александре Малијар), ансамбл од
четири играча за народну игру (класа Драган Мићић) и Ања
Алексић (класа Иване Пезељ).

ленат. Уз то, било је и много
мушких играча, што доста говори о порасту популарности
ове уметности.
– Ка да од Ми ни стар ства
просвете, које је, поред Заједнице музичких и балетских
школа Србије, покровитељ
так ми че ња, до би је те по зи тивне оцене за добру организацију, то има одређену тежину. Посебно сада када се
залажемо за то да нам одобре
одсек народне игре за средњу
школу. Уз промоцију игре и
балета, ми се боримо за већи
простор за уметност и подизање нивоа културе у нашем
граду – рекла је Татјана Крга.
Иако је, према оцени Министарства просвете, жирија и
учесника, организација била
одлична, Татјана Крга налази
да би убудуће, како због так-

мичења, а тако и због других
плесних активности, ваљало
да Културни центар набави рефлекторе који дају пуно, јутарње светло и боље носаче звука,
да шумови и неадекватно осветљење не би утицали на квалитет појединих тачака.
Поред Панчева, могућност
да буду домаћини Републичког такмичења имају још само
Београд и Нови Сад. Овдашња
школа се стога потрудила да
понуди и нешто више од уобичајених ланч-пакета. Тако су,
захваљујући суми од 150.000,
колико је издвојила локална
самоуправа, сви учесници добили мајице с визуелним решењем такмичења, а чланови
жирија и посебне поклоне.
Да је за панчевачку балетску
школу организовање овог такмичења било подстицајно, показује и спремност запослених
да наредне године покрену нову манифестацију, тачније
такмичење које ће окупљати
балетске играче с простора
бивше Југославије. Како је
приликом отварања рекла Мариника Тепић, покрајинска секретарка за спорт и омладину,
идеја је да оно понесе име професорке панчевачке балетске
школе и балерине Костадинке
Дине Николић.
Татјана Крга је објаснила да
ће то такмичење имати строге
пропозиције, а награде за најбоље учеснике биће у виду
школарина и стипендија за
летње школе.

НОВИНА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„Дон Кихот” у „Шпанском кутку”
У организацији удружења „Лас
хентес” и Градске библиотеке,
у среду, 27. априла, у читаоници Градске библиотеке обележена су четири века од смрти
Мигела де Сервантеса. Том
приликом су студенти треће
године с Катедре за иберијске
студије Филолошког факултета из Београда одржали занимљиво и поучно предавање о
писцу, уз посебан осврт на његова најзначајнија дела „Дон
Кихот” и „Узорне новеле”. С
њима је била и њихова менторка, професорка др Јасна Стојановић, једини сервантиста у
Србији. Након предавања је
отворен „Шпански кутак”, првобитно замишљен као посебно одељење Градске библиотеке с литературом на шпанском
језику. Иницијатор целе акције

је Јелена Симић, која је пре неколико година основала организацију „Лас хентес” ради
промовисања шпанског језика
и културе.
Прича о „Шпанском кутку”
заправо говори о снази појединца (у овом случају је то Јелена Симић), који својим залагањем и трудом може на
леп начин да допринесе локалној заједници.
Како је објаснила, она је као
чланица интернационалног
удружења „Ротаракт” пре неколико година контактирала с
клубом „Ротаракт” из Мадрида и изложила људима окупљеним око њега због чега су
Панчеву потребне књиге на
шпанском језику.
– Сматрала сам да jе за све
људе који уче или су учили

шпански језик корисно да
имају доступну литературу на
шпанском језику, притом без
трошкова, осим оног за годишњу чланарину у Библиотеци
– објаснила је Јелена Симић.
После годину дана допремљено је око 220 књига и све
оне су предате Библиотеци.
Тренутно целокупан фонд чини преко 300 наслова, а поред
„Ротаракт” клубова из Панчева
и Мадрида, у њиховом прикупљању је помогао и Институт
„Сервантес” из Београда.
– Верујем да нико неће бити равнодушан када се нађе
испред полица с тим књигама, јер смо добили изузетне
наслове, почев од шпанских
класика: Сервантеса, Лопеа де
Веге, Кеведа, до писаца са енглеског говорног подручја чи-

ја су дела преведена на шпански, те врло интересантних
романа различитих жанрова,
поезије и других дела. Истакла бих и превод „Енциклопедије мртвих” Данила Киша, а
има и сликовница и других
издања за децу – додала је Симићева.
Она је рекла да је следећа
фа за добија ње из дво јеног
простора у оквиру Градске
библиотеке. Док се то не деси, књиге ће се налазити на
дечјем и позајмном одељењу
ове институције културе. Такође, планиране су различите
активности с циљем популарисања шпанског језика и,
уопште, скретања пажње корисника да одсад у Градској
библиотеци могу позајмити
ове књиге.

„ПОСЕТИ ПАНЧЕВО” НА ПУТОВАЊУ КРОЗ ВРЕМЕ

Мајски излет с певањем и игранком
Након виртуелне шетње по некадашњем Потамишју, обиласка кафана које више не постоје и подсећања на маркетинг и пропаганду некадашње
вароши, чланови удружења
„Посети Панчево” 26. априла
су повели многобројну публику на „Путовање кроз време”.
То је уједно била и последња у
низу априлских вечери „Сто
фотографија за сто минута” у
дворани „Аполо” Дома омладине, чији су организатори
професорка Живана Крејић и
новинар Ненад Живковић. За

Посета краља Александра Панчеву

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Крилате песме
Панчевачке песникиње исте
генерације – Иванка Радмановић, Гордана Влајић и Милосава Павловић – представиле
су се београдској публици у
уторак, 26. априла, у „Миксер
хаусу”. Као и неколико месеци

раније у Панчеву, уочи Дана
заљубљених, оне су читале
своју поезију у оквиру догађаја под називом „Крилате песме”. Специјалан гост том
приликом је био проф. др Ратко Божовић.

разлику од претходних „епизода”, које је водио Живковић,
овог пута су заједно „прошетали” публику кроз периоде развоја речног, железничког и
авионског саобраћаја у граду,
уз осврт на омиљена излетишта, хотеле и дописнице које
су Панчевци слали својим најближима.
Будући да свако предавање
доноси и дозу ексклузивности и
изношење мање познатих информација и призора, овом при-

ликом је публика била у прилици да види и чује како је престолонаследник Франц Фердинанд
„приспео у Панчево”, а потом и
нешто о доласку краља Александра у наш град 1919. године
на рођендан Ђорђа Вајферта.
Људи који су путовали кроз
Панчево одседали су у хотелима „Хунгарија”, „Вајс”, „Еспланада”, „Трубач” и „Европа”, а
наши суграђани су одлазили на
излете у Гроцку, на Авалу, у
Карловце, Војловачку шуму, а
тек понеки у Хрватску на море
или неку бању у Словенији. Повремено су крајем 19. века били приређивани целодневни
одласци у Народну башту, а публика је могла да види и плакат из 1891. године којим се
најављује „Мајски излет у шуму са певањем и игранком” у
том омиљеном панчевачком
излетишту.
Организатори догађаја су за
ову прилику чак пронашли
сведочење једног Панчевца о
путовању возом, у којем он
пун незадовољства пише да су
вагони неугодни као кавези.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Зашто Бог нема ауто”
Вање Булића
После више него успешних трилера Вања Булић
нам представља своју нову
књигу духовитих и сатиричних прича о аутомобилима, свакодневици, нашем друштву и нашој нарави у књизи „Зашто Бог
нема ауто”. И тако, многима аутомобил служи да се
превезу од тачке А до тачке
Б, а Булићу је послужио да
направи својеврстан фото-робот Србина возача.
У духовитим хроникама
Булића о нашем свакидашњем животу нашла се и
тема која понајвише опседа
данашњег човека окруженог чудима савремене технологије. Али своју причу о
аутомобилу писац је обојио
сатиричним тоновима о нашем друштву, нашим навикама и менталитету који се
није много променио од
времена кочија и коњских
трамваја до данас. Посебна
вредност Булићеве аутомобилијаде су и подједнако
духовите илустрације Шпире Радуловића, наменски
урађене за ову књигу.
Вања Булић је рођен
1947. у Куманову. Од 1952.
живи у Београду. Имао је

рок састав, играо је одбојку, страствени је играч
преферанса, цео радни век
је провео у новинарству.
Писао је у готово свим престижним новинама друге
Југославије, а златни период је доживео као уредник
„Дуге”. Као ТВ стваралац
урадио је више од 2.000
једночасовних емисија, а
био је сценариста и трију
ТВ серија, филма „Друго
стање”, те косценариста
филма „Лепа села лепо горе”. Живи од новинарства.
Отац је тројице синова.

Два читаоца који до среде, 4. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко су најгори возачи?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Зашто Бог нема ауто” Вање Булића.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Померањесвојихграница
Марина Марковић, докторка
МУЗЕЈ: Минијатурна земља
чуда у Хамбургу је нешто
што не смете пропустити ако
једном одлучите да посетите
Хамбург. Милиони туриста
су посетили овај музеј од
2001. године, када је основан, те је постао једна од највећих атракција у Немачкој.
Међутим, из неког разлога
наши туристи га неправедно
запостављају (постоји прецизна статистика структуре
посетилаца која каже да је
само 1.208 грађана Србије
посетило ову спектакуларну
изложбу). Заправо, у неколико великих хала изложене су
потпуно веродостојне минијатурне копије немачких
градова, швајцарских и аустријских планинских туристичких места, делови Скандинавије и Америке, с крајолицима, рељефом, путевима,
мостовима, људима и животињама. Најфасцинантнији
је приказ дванаест километара железнице која пролази
кроз реалистичне пределе са
стотинама возова што се мимоилазе у реалном времену.
И све функционише беспрекорно захваљујући читавој
малој војсци особља која све
надгледа како би посетиоци
могли да се безбрижно препусте путовању кроз епохе и
континенте.
КЊИГА „Све похарано све
спаљено” бриљантна је дебитантска збирка прича
америчког писца Велса Тауера. Почетна скепса због нескромне критике распрши
се већ на почетку читања и
убрзо бива замењена читалачким жаром. Одмах ми је
постало јасно зашто је књи-

га изазвала тако велико интересовање и наклоност и
критике и читалаца. Тауер
вешто и лако описује замршене и често ишчашене породичне, пријатељске и љубавничке односе. Свих девет
прича подједнако су занимљиве и мудре на неки чудан, неочекиван начин. Доза хумора помешаног са
суптилном иронијом чини
да меланхолична атмосфера буде лакше сварена.
АКТИВНОСТ: Ако сте презаузети и чини вам се да ни за
шта немате времена и константно се осећате уморно,
можда је то сигнал да треба
да застанете и урадите нешто
за себе. У том случају препоручујем јогу, као сјајан начин да се додатно „енергизујете” и поново осећате физички и ментално јаким. Бављење јогом ће вам помоћи
да се ослободите свакодневног стреса, да размишљате
јасније, да се лакше опустите
и заспите. Заправо, јогу може да практикује било ко, без
обзира на године и физичку
спремност. Она не подразумева такмичење с другима
или са собом, већ стално померање сопствених граница.
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КУЛТУРА: ДОЛОВО

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

„Банатски вез”
у пуном сјају

НАПРЕДЊАЦИ ДАЛЕКО ИСПРЕД СВИХ
Вучићева партија у
већини места
победила апсолутно,
у једном месту за
длаку
Солидно прошле
и поједине листе
локалних група
грађана

Све што је младо доловачко
културно-уметничко друштво „Банатски вез” урадило
од оснивања пре пола године, приказано je у суботу, 23.
априла, у великој сали доловачког Дома културе.
Тај концерт је био разлог
окупљања преко сто фолклораша, од којих су више од половине чинила деца основношколског узраста. Малишани су били подељени у две
категорије и на њих је те вечери стављен акценат, а наступили су и извођачки ансамбл доловачког Дома културе и гости из друштава „Јавор” из Сладаје и „Свети Никола” из Иланџе.
Концерт је отворила певачка група сачињена од малишана с којима је радила
Жељана Николић. Они су се
током вечери представили
још једном песмом. У међувремену су се на сцени смењивали фолклораши, а најпре две групе малишана с

кореографијама увежбаваним месецима под будним
оком Зорана Радоичића. За
то су од публике доживели
праве овације, а аплаузима
су награђени и сви остали
учесници.
Први ансамбл домаћина је
на крају вече зачинио кореографијом „Врањско поље”,
коју је поставио Јован Небригић, после чега су фолклораши позвани на бис, а
потом су им се на сцени прикључили и млађи играчи.
Након успешног концерта
добро дружење је настављено
у диско-сали доловачке културне установе, и то за оне најмлађе, а за оне мало старије у
свечаној сали „Цепелин”.
Председник КУД-а „Банатски вез” Иван Петров, који је
и један од најзаслужнијих за
велики и брз успех друштва,
није крио задовољство, изразивши наду да ће фолклораши тек показати праве могућности.
Н. Р.

КУЛТУРА: УЗДИН

Место окупљања
уметника
У организацији Књижевноуметничког друштва „Тибискус” из Уздина, у петак, 22.
априла, одржан је двадесети
Међународни симпозијум
„Знаменити Банаћани”, у
оквиру којег је у просторијама ОШ „Свети Георгије”
отворена традиционална Изложба савремене уметности
Србије. Аутори изложбе били су панчевачки уметник
Михајло Герун и професор
Александру Оприци, који су
презентовали рад двадесетак
изузетних стваралаца из Београда, Вршца, Уздина, Зрењанина, Новог Сада... Међу
њима су били и уметници из
Панчева: Зоран Деранић,
Ивана Маркез Филиповић,
Светлана Деранић Каровић,
Мирослав Савков, Горан Печеновић, Хамид Кабадаја,
Шандор Шеберле, Иштван
Рајков, Горски Кабадаја и
Милан Савков.
Сам симпозијум је прилика да се у Уздину окупе инте-

ВРШАЦ

изашло 10.138 гласача или
61,6 одсто од укупног броја
уписаних лица.
Коалиција око Српске напредне странке добила је 4.121
глас (41,2 одсто), односно седамнаест мандата. Солидан
резултат постигла је Лига социјалдемократа Војводине са
освојених 1.996 гласова (19,7
одсто) или осам мандата. Трећа по реду је коалиција
оформљена непосредно пред
изборе под називом Белоцркванска слободна комунистичка иницијатива, којој је поверење поклонило 770 гласача
(7,3 одсто). Они ће имати три
одборника, као и Демократска
странка (710 гласова, седам
одсто), док ће Јединствена Србија (682 гласа, 6,7 одсто) заузети две столице.
Цензус нису прескочили
СПС, СРС, Двери и ДСС, Покрет социјалиста и СДС.
У Опову је Општинска изборна комисија због повреда битних одредаба Закона о локал-

Ван скупштине су остали
ЛСВ, Група грађана „Правда
Опово”, СРС и Јединствена руска странка.
СНС може самостално
у Ковачици и Алибунару
Гласачко право у општини Ковачица искористила су 11.984
бирача или 53,7 одсто грађана.
На основу прелиминарних резултата листа „Александар Вучић – Србија побеђује” освојила
је 5.440 гласова, што је око 45
одсто. То значи да ће у Скупштини Ковачице имати 21 мандат. Демократска странка је
освојила 2.347 гласова или 19,5
одсто (девет мандата), Лига социјалдемократа Војводине –
1.805 гласова или 15 одсто
(шест мандата), Социјалистичка партија Србије – 703 или 5,08
(два мандата), а Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор
389 гласова (један мандат). Испод цензуса су остале групе грађана „Зелена јабука” и „Обични
људи – Сава Коларски”.

БЕЛА ЦРКВА

█ СНС █ ВРЕР █ СПС █ ЗА БОЉИ ВРШАЦ █ ДС █ ДЈБ

во тријумфовала у свим тим
местима.
Партија на чијем је челу премијер Александар Вучић у Пландишту, Опову, Алибунару, Белој
Цркви и Ковачици има апсолутну већину одборничких места и
може сама да формира власт, а у
Вршцу ће морати да потражи коалиционе партнере.
У Вршцу други Заркула, у
Пландишту – Воркапић
У другом највећем граду (после
Панчева) у овој регији, Вршцу,
од уписаног 46.691 гласача, бирачко право су искористила

људи (5.989), победила је у
сличном проценту (40 одсто)
листа „Александар Вучић –
Србија побеђује” са 2.404 гласа,
што ће јој у општинској скупштини донети дванаест мандата. Пет одборника мање имаће
група грађана „Ми можемо –
Зоран Воркапић” са 1.483 гласа
(24,7 процената бирача).
Преостала четири одборничка места су на равне части поделили Социјалистичка партија Србије (482 гласа или осам
одсто) и листа „Ненад Чанак –
Лига социјалдемократа Војво-

ПЛАНДИШТЕ

█ СНС █ ЛСВ █ БСКИ █ ДС █ ЈС

ним изборима поништила гласање на бирачком месту број
шест и одредила да се тамо гласање понови. Иначе, у том месту
укупно је изашло 5.278 бирача
(61,7 одсто), а тријумфовала је
листа Српске напредне странке
са 2.334 гласа (44 одсто). На тај
начин припало јој је четрнаест
одборничких мандата, што је
апсолутна већина.
На другом месту је Група грађана „Милорад Солдатовић”, која је заокружена на 1.299 листића и због тога је освојила осам

И на крају, у општини Алибунар гласало је 10.812 грађана, односно 57,3 одсто укупно
уписаних бирача.
Српска напредна странка
освојила је 4.516 гласова (41,8
одсто) или дванаест мандата.
Други су социјалисти са 1.612
гласова (14,9 одсто), за шта им
следују четири столице у локалној скупштини, а једну мање имаће демократе (1.468
гласова или 13,6 одсто).
Цензус су прешлe још три
партије, којима ће припасти по

КОВАЧИЦА

лектуалци, писци, новинари
и ликовњаци из Србије и Румуније, и на тај дан ово место напросто оживи. Михајло Герун настоји да прикаже
радове што више уметника,
како би се младима из тог
места пружили неки нови,
другачији увиди. Како је рекао, у Уздин, који је у запећку збивања, манифестација
уноси концепт радости.
Д. М.

ХРОНИКА: КОВИН

Сударили се камион
и аутобус
Петнаесторо путника и возач аутобуса фирме „Југопревоз” који је саобраћао на
релацији Београд–Ковин повређени су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 27. априла око 7.30 код
водоторња на улазу у Ковин.
Према информацијама до
којих је дошао ковински Радио Бус, несрећу је изазвао
возач камиона Јавног предузећа „Ковински комуналац”
када је изненада излетео са
споредне саобраћајнице на

На изборима за локалне скупштине у шест општина (не рачунајући Панчево, о чему је више речи било на почетним
странама, и Ковин, где се ванредно гласало још 2013. године), према углавном још увек
незваничним резултатима, уочљива је више него очекивана
константа – Српска напредна
странка је мање-више убедљи-

ска регија” (ВРЕР), а њој су поверење указала 3.842 грађанина (14,75 одсто), што је, у преводу, седам столица у градском
парламенту. Исто толико одборника у будућем сазиву имаће
и „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија”. Њих је заокружило 3.765 пунолетних лица,
што је 14,5 одсто од укупног
броја уписаних грађана.
Цензус су прешле још три листе: група грађана „За бољи Вршац” – 3.014 гласова или 11,6 одсто (шест мандата); „Демократска странка – др Татјана Вешовић” – 1.712 гласова или 6,6 одсто
(три одборника) и Покрет „Доста
је било – Саша Радуловић” –
1.357 гласова или 5,2 одсто (два
мандата). Испод „црте” су остали
СРС, ЛСВ и Руска странка.
И у суседном Пландишту,
где је гласало око шест хиљада

главни пут и сударио се са
аутобусом у коме је било и
ђака.
Најозбиљније су повређени
возач аутобуса и возач камиона, који су одмах пребачени
на Хируршко одељење панчевачке болнице. Поред њих,
повређено је и петнаесторо
путника, али су они задобили
лакше повреде, највероватније од комадића стакла, и
пребачени су у ковинску болницу.
М. Г.

█ СНС █ МИ МОЖЕМО █ СПС █ ЛСВ

26.904 грађанина, или око републичког просека (57 одсто).
Највише гласова је освојила листа „Александар Вучић – Србија побеђује”, са 9.954 гласа или
38 одсто, на основу чега ће у локалној скупштини имати двадесет мандата. Следећа по снази јесте група грађана коју
предводи Јовица Заркула, покрет „Вршачка регија – европ-

дине – Земља није на продају –
СДС, ЛДП, СДПС” (378 гласова
или 6,3 одсто). Испод цензуса
су остали ДС, СРС, СМС и две
групе грађана.
Лигаши солидни у Белој Цркви,
Солдатовић у Опову
Отприлике исто важи и за нешто јужнију општину – Белу
Цркву, где је на биралишта

█ СНС █ ДС █ ЛСВ █ СПС █ СВМ

столица у локалној скупштини.
Социјалистичка партија Србије
освојила је 396 гласова или 7,5
одсто (два мандата), а „Листа
против корупције – Ђурица Савков Драган Станивук” добила је
једно одборничко место с 319
освојених гласова (шест одсто).

један мандат: ЛСВ (781 глас,
7,2 одсто), Српска народна партија (648 гласова, шест одсто) и
СРС (563 гласа или 5,2 одсто).
Магичних пет одсто нису прешли СДС и коалиција Двери–
ДСС.
Ј. Филиповић

ОПОВО
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ЛУКСУЗ ИСТОЧНОГ БЛОКА

КАЗНА ЗА ВОЖЊУ ЗАУСТАВНОМ

Технологија достојна
„Мерцедеса”
Тајни пројекат „Валута”
И источноевропска ауто-индустрија у периоду након Другог
светског рата имала је своје
златно доба и моделе што заслужују да се нађу на листи аутомобила који не треба да буду
заборављени. Возила Источног
блока била су углавном копије
западноевропских и била су
доста груба и не толико префињена. Мада, постојали су произвођачи који су одскакали од
већине и били ипак посебни.
Таква возила је производила
чехословачка „Татра”.
Добра политичка одлука
Та компанија је основана још
1850. године и у почетку је
производила кочије и кола за
транспорт. Већ при крају деветнаестог века, тачније 1897,
„Татра” производи своје прво
моторно возило и тако се уз
компаније „Пежо” и „Дајмлер” сврстава у најстарије
произвођаче аутомобила у
централној Европи.
Бренд је до Другог светског
рата био познат по својим луксузним аутомобилима, а та
традиција се наставила и касније, упркос чињеници да се
тадашња Чехословачка налазила у Источном блоку. Мо-

жда најрепрезентативнији модел те фабрике јесте „татра
Т603”. Као и већина ствари у
то време, аутомобил је настао
због политичке одлуке. Влада
Чехословачке је одлучила да
направи луксузни аутомобил
који ће заменити возила марке ЗИЛ и „волга”, јер су испоруке поменутих двају константно касниле. Рад на дизајну
новог возила поверен је ентузијастима Франтишеку Кардаусу и Владимиру Попелару,
који су 1952. у тајности почели да раде на пројекту „Валута”. Званично, тим се бавио
конструисањем новог типа аутобуса са три осовине.

Предвиђени рок за почетак
производње била је средина
1954, али је он пробијен због неадекватног мотора. Наиме, конструкција шасије је била у потпуности готова, али је мотор од
3.500 кубика био превише велики да би се сместио у задњи део
возила. Као привремено решење
уграђен је мањи агрегат радне
запремине два и по литра. Коначно, годину дана после предвиђеног рока први модел Т603
био је готов и почела су прва тестирања у ваздушним тунелима.
Немогуће је купити аутомобил
Мотор са осам цилиндара у
В-распореду имао је сферне коморе за сагоревање, једну централно постављену брегасту
осовину и ваздушно хлађење.
На задњем делу аутомобила су
се налазиле „шкрге”, односно
усисници путем којих се ваздух
усмеравао у моторни простор.
У ову „татру” је уграђен четворостепени трансаксел мењач
последње генерације, а поменуту технологију су користили и
реномиранији произвођачи тог
времена – „Порше” и „Мерцедес”. По угледу на велике аутомобиле из Сједињених Држава,
у кабину је могло да се смести
шест одраслих особа. Први пут
јавност је имала прилику да модел Т603 види на сајму привре-

де у Брну 1956, док је интернационалну премијеру имао исте
године на Зимским олимпијским играма у Италији. Четири
године касније је представљен
и у Њујорку, али је политика
учинила своје, па је одлучено
да се Т603 не продаје у западним земљама, иако су реакције
биле позитивне и било је заинтересованих купаца.
Уместо тога, одлучено је да
се извози на Кубу и у Кину.
Када већ говоримо о продаји,
интересантно је да овај аутомобил нисте могли да купите,
већ је он службено додељиван
политичком и привредном
естаблишменту. Иако приватна куповина није била могућа, ипак постоји податак да су
ову „татру” поседовали поједини совјетски функционери
у Источној Немачкој, а поред
њих, један примерак је и у
власништву Фидела Кастра.
Производња је трајала до
1974. године, а у процесу није
било аутоматизације, већ се
све израђивало ручно. Направљено је нешто преко двадесет хиљада аутомобила, а добро очувани примерци су веома цењени код колекционара,
који издвајају и до тридесет
хиљада евра за модел Т603.

У једном од прошлих бројева скренули смо вам пажњу
на измену Закона о безбедности саобраћаја према којој не смете да прекорачите
брзину ни за један километар на час у односу на максималну дозвољену. Многи
медији су пренели ову информацију и од тада се слика на путевима значајно
променила – сви су почели
да поштују прописе. Неко
би рекао да су казне заиста
драконске у односу на просечна примања, што и јесте
истина, док би други овакве
потезе окарактерисали као
потребне како би се увео ред
на путевима.
Међутим, можда најтежа
казна следи уколико вас полиција ухвати да возите зауставном траком на ауто-путу.

Поједини интернет портали
су пренели информацију да
су саобраћајци једном возачу
који је начинио овај прекршај написали новчану казну
у висини од 120.000 динара.
И то није све. За оне који нису знали, а верујемо да је велики број вас – не само што
ћете морати да платите новчану казну већ ће вам се уписати четрнаест казнених поена, а возачка дозвола се одузима на период од осам до
дванаест месеци. Напомињемо да је граница за трајно одузимање дозволе за управљање моторним возилом 18 бодова. Зато, уколико се крећете ауто-путем и требало би да
се искључите с њега, немојте
то чинити пре времена, већ
само од места где је то дозвољено.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

УДОБНОСТ У МАЛОМ
„Рено клио” треће генерације је модел којим је тај француски произвођач направио
прекретницу у погледу дизајна читаве гаме. Тако овај
градски аутомобил потенцијалне купце привлачи спољашњим изгледом, али и ентеријером, који је израђен
квалитетније него код претходне генерације „клија”.
Половни примерци овог
модела држе цену, па тако
добро очувани примерци
који су прешли мању километражу могу коштати и
као већи аутомобили других произвођача. Ова чињеница можда и не треба да
чуди ако узмемо у обзир да
је за своје габарите „клио”
прилично комфоран, удобан и стабилан на путу и по-

потрошач. Тако је можда
најбоље одабрати средњи
мотор, од сто једне коњске
снаге, који има више него
солидне перформансе, а
притом нећете често свраћати на бензинску пумпу. Дизели од 1.500 кубних центиметара имају снагу од 68, 86
и 106 „коња” и заиста су
штедљиви, али је цена аутомобила опремљеног овим
агрегатима виша, а и одржавање је скупље.
Када већ говоримо о сервисима, за мали сервис бензинца треба издвојити око
7.000 динара, а цена ове
услуге за дизел-моторе је
око сто евра. Искуства власника говоре да су амортизери и стајни трап прилично осетљиви за наше путеве,

седује за нијансу већи пртљажни простор од конкурената; тако да се можете
усудити да њиме кренете и
на дужи пут.
Избор мотора је велики и
свако ће пронаћи агрегат
према својим потребама. У
понуди су три бензинске и
три дизел јединице: од
1.200, 1.400 и 1.600, односно
1.500 „кубика” у три верзије
када говоримо о дизел-гориву. Најслабији бензинац, од
1,2 литра, радне запремине
75 коњских снага, мали је
потрошач и за градске услове је добар избор. Најјачи
бензинац, са 111 „коња”, има
незнатно већу снагу од мотора од 1.400 кубика, а већи је

па тако пре евентуалне куповине обратите пажњу на
ове делове возила. Појава на
коју се сви жале, јесте одвод
за воду код ветробранског
стакла. Канали који треба
да одведу кишу из тог дела
често се и брзо запуше тако
да се вода задржава у делу
где се налази електромотор
брисача. Због тога је квар
мотора веома чест, а цена
новог дела је 250 евра.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву, 2003. годиште,1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
АУТО-КОД кључеви,
израда кључева, кључ
сервис. Светог Саве
14. 065/282-88-28.
(215749)
ПУНТО ЈТД, 2003, петора врата, прва фарба, дугогодишњи власник. 063/320-670.
(218483)
ПРОДАЈЕМ комби
2004, застава ривал ,
повишен, продужен,
теретни у супер стању. 060/028-14-80.
(218579)
ПРОДАЈЕМ форд фокус, ТДЦИ 1.8, караван, 2003. годиште,
регистрован до 4. октобра 2016. 063/387826, 064/580-4518.(218725)
ОБЕЗБЕДИТЕ свој ауто, чим лопов обије,
ваш мобилни почиње
да звони. 063/800-0196. (2187699
ПРОДАЈЕМ заставу
корал ин 1.1, 2006.
годиште, прешао
36.500 км. Тел.
013/251-01-65.
(218779)
ВЕКТРА 1.8, 1992. годиште, бензин, плин,
замена за скупљи или
комби. 063/382-071.
(218799)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.0, 2002, нема
климу. 013/315-652.
(218802)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005, у
одличном стању.
063/250-416.
(218826)
ПРОДАЈЕМ форд таунус, 1967, мењач аутоматик за кадета,
етернит плоче за покривање кровова.
064/507-20-84.
(218262)

ЛАНОС 1.4, 2000. годиште, зелено металик, клима, плин, тек
регистрован, 1.550
евра. 064/051-51-61.
(218928)
ПОЛО 1997, 1.0, 2 В,
добро стање, плав,
1.000 евра. 069/56411-24. (218855)
ФОРД ескорт 99, караван, плав, 1.6, клима, 950 евра.
069/641-124.
(218855)
ПРОДАЈЕМ ауди 80,
1991. годиште, 1.8,
750 евра. Тел.
060/067-50-81.
(218946)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера 1989, регистрован до јула.
064/154-25-82.
(218953)
РЕНО твинго 1.2,
2001. годиште, у одличном стању, 1.250
евра. 062/821-44-94.
(218935)
ЛАНОС 2002, 5 В, фабричко стање, 128.000
км, секвент плин,
1.650 евра. 065/80911-83. (218929)
ПУНТО 1.2, 2001, петора врата, одличан,
клима, 1.450 евра.
064/321-77-99.
(218962)
ПУНТО 1.2, 16 В,
2002, металик, алу
фелне, клима, одличан. 069/504-55-93.
(218988)

СЕАТ АЛТЕА ХЛ ДТИ,
купљен нов у Србији,
први власник, 2008,
прешао 118.000 км,
редовно одржаван,
изузетна опрема, цена
7.500 евра, замена.
345-534, 064/246-0571. (и)
ТОМОС аутоматик,
кавасаки, ГПЗ 305,
регистровани, продајем. 064/171-22-13.
(218931)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ опел зафиру 2 ДТИ, у одличном стању, нема климу. 065/377-15-70.
(218930)
ФИЈАТ пунто 2, 1.2,
2001, 3 В, власник,
одличан, повољно.
064/135-23-42.
(218984)
ОПЕЛ кадет 1986. годиште, плин атесатиран, регистрован, алу
фелне. 061/626-0662. (219108)
ПРОДАЈЕМ форд
ескорт само 160 евра.
Тел. 064/164-12-56.
(219111)
ФОРД фијеста 1.4 дизел, 2004, 5 В, клима,
власник, одлично повољно. 062/286-031.
(219099)
ПУНТО 1.9 ЈТД, 2001,
3 В, клима, црни мат,
опрема, јединствен,
власник. 065/910-3535. (219099)
СЕАТ леон 1.6 и,
2002, 5 В, металик,
опрема, прва боја, одличан, власник.
068/522-65-88.
(219099)
ОПЕЛ астра Ф караван, 1996. годиште,
регистрован до деветог месеца, бензинплан, 900 фиксно.
062/847-34-83.
(219057)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо дигиталном машином са
заменом уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник, 361361, 064/122-68-05.
(218564)
ЗАСТАВА 101, 2003.
годиште, екстра стање, није регистрован,
460 евра.
063/118-70-80.
(219091)
ТВИНГО 1.2, 2003.
клима, атестиран
плин, кожа, шибер,
алу фелне. 064/13036-02. (219093)
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ЈУГО 1.4, 2003, у првој боји. 064/130-3602. (219093)
КОРСА 1.2, 2002, петора врата, прва боја,
фабричко стање, на
име. 064/130-36-02.
(219093)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
децембар, троје врата, атестиран плин,
власник. 064/130-3602. (219093)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила, алата, пољопривредне механизације,
катализатора, продаја
делова. 063/782-8269, 066/409-991.
(218620)
ОТКУП свих врста возила, катализатора,
професионалног алата, продаја делова.
069/203-00-44,
013/403-736.
(218620)
КУПУЈЕМО све врсте
возила, комбија и камиона, небитно стање, купујем и страна
возила од100 до 5.000
евра. 068/423-95-60.
(218790)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
– 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(2187819)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах. Позовите.
064/300-40-01.
(218962)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
Најбоље плаћам.
065/809-11-83.
(218929)
КУПУЈЕМ томос аутоматике не старије од
1987. Од 50 до 150
евра. 064/171-22-13.
(218931)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, долазим на позив, продаја резервних делова, од 80 до 1.5000
евра. 062/193-36-05
(219019)
КУПУЈЕМ све врсте
возила, исправне и
неисправне. Назовите
од 0-24.
063/165-83-75.
(219097)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила, исплата одмах. 062/19847-74.
(219076)
МАШИНЕ

ПНЕУМАТСКА сејалица агриа (нодет), мало радила, као нова.
063/320-670.
(218483)
ПРОДАЈЕМ тракторску приколицу ЖТП
„кикинда” носивости
четири тоне. 065/56101-03. (218730)
ПРОДАЈЕММ хедер
житни, Ђура Ђаковић,
1620, у исправном
стању. 064/119-59-24.
(219077)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу у
Улици Жарка Зрењанина 16, 2.500 динара
месечно. 063/810-5489. (218733)
ИЗДАЈЕМ гаражу 3 х
6 м, на Содари,
013/334-034,
063/839-75-93.
(218934)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1.069/409-8342. (218937)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(218764)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(218979)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних, даљински
управљачи. „Плус”,
Туцовића 28, 353-463.
(218927)
КУПОПРОДАЈА

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине,
судо-машине, из Немачке, гаранција.
062/824-23-21.

ПРОДАЈЕМ пилиће
прочишћене кукурузом. 062/170-42-74.
(СМС)
МОТОРНА бензинска
пумпа, три цола.
066/357-870.
(217308)
БЕТОНСКИ блокови
32, 37, 47, 67, могућ
превоз. „Луна плус”,
Црепаја. 069/275-7394. (217439)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери,
АЛУ, ПВЦ столарија,
алу врата. 063/80184-76, 065/801-84-76.
(218121)

ПОНУДА

СВИЊЕ продајем, 100
– 150 кг. 372-768,
064/172-44-10. (218

ЦИГЛА фасадна бела,
на палетама, 35 динара/комад. 631-032.
(218426)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СТОЛИЦА канцеларијска, црна, штофана, у одличном стању,
исправна, 2.000 динара. Тел. 062/837-3599. (218728)
КОКЕ носиље, старе
шест месеци, пуна носивост, могућност доставе. 060/054-67-70.
(218735)
ПРОДАЈЕМ гаражна
метална врата и приколицу за фрезу.
063/223-810.
(218747)
ТВ СОНИ, веш-машина, бицикл, фрижидер, шпорет, електрични, лаптоп, машина за плочице.
063/198-84-00.
(218748)
ПРОДАЈЕМ струњаче,
нова блажујка, фотеље, бео брачни кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(218756)
ПРОДАЈЕМ собна
врата. Тел. 013/373202. (218787)
ТВ грундинг, самсунг,
сони, бицикл, косачица, машина за сушење
веша, тросед, шпорет.
061/631-99-26.
(218748)
ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку и ловачки карабин лицу са дозволом. Тел. 063/537003. (218808)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице,
спаваћа соба комплет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле
разне. 063/107-78-66.
(218821)
РАСАД парадајза, паприке и краставаца на
продају, Банатски
Брестовац. 013/626285, 064/143-50-23.
(218823)
ПРОДАЈЕМ полован
шпорет, цена 5.000
динара. 063/637-673.

ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто и шест столица, две трпезаријске
витрине, веш-машину
горење, исправна и
траку за трчање, без
мотора и компјутерски радни сто.
013/263-80-93,
063/875-88-36.
(218828)
ПРОДАЈЕМ Р наставке, липови нови, 30
комада, старт основе
за ЛР. 062/818-24-59.
(218837)
ПРОДАЈЕМ половну
грађу, греде. Звездан.
063/224-435.
(218853)
ПРОДАЈЕМ козе јариће, алпино јарца.
065/348-22-00.
(218842)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер,
шпорет равна плоча,
микроталасна, мањи
фрижидер, судопера
с радним висећим,
стилски трпезаријски
сто са столицама, орман, комода, писаћи
сто, ТВ сто, сет сточића, шиваћа багат, новија врата са штоком,
теписи. Тел. 063/86182-66. (218796)
ПРОДАЈЕМ металну
устакљену конструкцију за терасу или веранду.Тел. 060/06750-81. (218946)
ДЕТЕЛИНА и слама
на продају, Новосељњаснки пут 175. Мића, Панчево, 064/30328-68. (218939)
ПРОДАЈЕМ овна, јагањце, козе с јарићима. 065/688-86-30.
(218904)
ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће, назимад,
прекрупач, дворедни
шпартач, приколице.
Петефијева 113. 323123. (218890)
ПРОДАЈЕМ кварцне
пећи, прозор с ролетном 160 х 140, један
писаћи сто, телефоне
фиксне, старинске.
Распродаја. 064/34801-41. (218941)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
могућност клања, Борачка 1, Војловица.
342-819, 064/306-8733. (219082)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, повољно.
063/773-45-97, 371568. 219018
ПРОДАЈЕМ пет кошница, пчела ЛР на
два тела спремне за
багрем. ПВЦ балконска врата, повољно.
063/121-85-17.
(219021)
БИБЕР цреп на продају. 062/838-94-39.
(218972)
БРИКЕТ висококалоричан еколошки
огрев, од храста и букве с превозом, преостале количине.
061/296-91-67. (и)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, комбинацију, веш-машину, застакљену фрижидерску витрину,
вертикалну. Мића,
013/346-790,
064/129-73-60.
(219094)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47. (2177
КУПУЈЕМ све врсте
алата, двостубне дизалице, кључеве и
стругове. 069/203-0044, најбоље плаћам.
(218719)
КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/266-82-98. (2186
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2189
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, и
остало покућство.
063/898-00-82. (2190
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/322-0494. (219089)
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КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе,месинг, акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, остало. 061/32177-93. (219089)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче и
остало. 064/484-1376. (219089)
КУПУЈЕМ гвожђе,
веш-машине, фрижидере, телевизоре, обојене метале. 061/20626-24. (219080)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ у Старчеву, 10
ари, Митије Гупца 80
и 8 ари, на изласку из
Старчева. Може замена. 065/656-56-52.
(215064)
КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 3.5 ара, 27.00
евра, може замена за
стан у Панчеву.
063/719-99-74.
(217458)
ЊИВА у Скробари, 33
ара, на самом путу,
3.300 евра. 065/85271-99. (218039)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 10 ари, Новосељански пут, повољно, могућ сваки
договор. 066/385-289.
(218025)
КУЋА, Качарево, 200
м2, са ајнфором,
спратна, нова, усељива, недовршена, договор, 5 ари. 063/218860. (2181521)
КУЋА на продају, Јове
Максина 31. 064/81300-21. (217811)
ПРОДАЈЕМ нову кућу
у центру, 130 м2, повољно. 060/028-14-80.
(218579)
ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/22447-97. (217610)
КУЋА на продају, одмах усељива у Војловици. Тел. 366-234.
(218225)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, Баваништански пут, код
„Термомонта”.
069/171-74-91.
КУЋА, Црепаја, 119
м2, ЦГ, помоћна зграда, 86 м2, две гараже,
20.000 евра. 063/86465-95. (218717)
КУЋА, нова Миса, код
вртића „Петар Пан”,
240 м2, 2,33 ара плаца, власник. 063/82697-09. (218720)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, уз доплату, и трамболину.
062/655-244.
(218712)
ПРОДАЈЕМ виноград
с викендицом код
Црепаје. 064/523-2832. (218724)
ЦЕНТАР, новија кућа
на продају. 060/15120-46. (218762)

КУЋА, строги центар,
Змај Јовина 82,
55.000 евра, замена
за стан. 064/317-0735. (218476)
ПРОДАЈЕМ лепу викендицу на Девојачком бунару, грађевински плацеви, Миса.
064/500-94-17.
(218745)
ПОТРЕБНА кућа или
већи простор за шивење. 064/127-22-48.
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(218756)

ПОТРЕБНА кућа или
већи простор за шивење. 064/981-77-65.
ПРОДАЈЕМ кућу и
Иванову, 100 м2, усељива, поред Дунава,
вода, струја, телефон,
16.000. 062/825-6645. (218762)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, воћњак 25
ари и циглу велики
формат. 313-716.
(218768)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, у близини
центра.
063/706-50-05.
(218774)
САМОШ, продајем
земљу и кућу са 15
ари плаца.
013/251-96-03,
064/226-67-31.
(218788)
ПРОДАЈЕМ плац 6,57
ари, са кућом 55 м2,
укњижено, 1/1. Тел.
063/275-510.
(218788)
ЈАБУЧКИ пут, кућа са
15 ари. 069/213-9737. (218785)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(218820)
КУДЕЉАРАЦ, нова
кућа,140 м2 + 25 м2
локал, без улагања,
усељива, 5 ари,
80.000, договор.
(336),„Олимп”, 351061, 063/274-951.
(218942)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2,
чврста градња, реновирана, ЦГ, усељива,
6 ари, 28.000.
(336),„Олимп”, 351061, 063/274-951.
(218942)

ХИТНО продајем викендицу на Баваништанском путу 17,5
ари, викендица, воћњак. После 18 сати,
320-011. (218945)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Девојачком бунару.
Тел. 064/165-18-68.
(218940)
КУЋА, 50 м2 на 9 ари
плаца и воћњаком,
Панчево, хитно, договор. 065/410-97-34.
(218939)
ВИКЕНДИЦА у Девојачком бунару, 40 м2,
струја, вода, поред
асфалта, повољно.
063/832-50-97.
(218867)
ДВЕ одличне куће, један плац, центар.
063/320-618.
(218872)
ПЛАЦ на новој Миси
са локацијском дозволом, власник.
064/260-05-34.
(218866)
КУЋА с два локала,
код Турске главе, 160
м2, 2 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(218983)
ТЕСЛА, нова кућа,
140 м2, 1.5 ар, 95.000,
договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (218983)
СТАРА МИСА, кућа с
три улаза, 300 м2, 6
ари, 70.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на 6,5 ари плаца, вода, струја, воће, преко
пута „Зеленила”.
064/438-97-98.
(218795)

ГОРЊИ ГРАД, Книћанинова 33, кућа за инвеститоре, 160 м2, 5
ари. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (218983)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
140 м2, 2 ара, 46.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(218983)
ТЕСЛА, плац 4 ара,
две старије куће,
50.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (218983)
ТОПОЛА, кућа 97 м2,
7 ари, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)
КУЋА у центру, 112
м2, на 3 ара плаца.
Власник, 1/1.
065/310-02-76. Хитно.
(218969)
ПЛАЦ 10 ари, Кудељарац, власник, 5.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01.
(218962)
КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 55.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)
ПРОДАЈЕМ повољно
кућу у Панчеву, могућ
сваки договор, кредит. 064/902-28-80.
(218974)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу, на
7 ари плаца. Тел.
013/626-691,
065/328-48-33,
064/470-97-06.
(218971)
КУЋА, нова, Стрелиште, 370 м2, 7 ари
плаца, 130.000 евра.
Договор. 063/194-8214. (218830)
ПРОДАЈЕМ воћњак на
14,37 ари плаца у
Панчеву. 063/491250. (218841)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Амбуланте Горњи
град, 350 м2, три нивоа, пословни простор, две гараже, 4.5
ара, повољно.
064/458-63-75.
(218849)
ТЕСЛА, кућа у мирном крају, 3,5 ари,
120 м2, два бројила,
55.000 евра. Договор,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА за рушење, Доњи град 2.6 ари,
30.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)
ПЛАЦ до пута, Баваништански пут, код
„Зеленила”, 7 ари ,
ограђено, 1.800
евра/ар. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ВРШАЦ, стара вила
поред хотела „Вила
Брег”, 6 ари, канализација, гас, 20.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЦЕНТАР, 170 м2, петособна, 3,63 ара, локал, 90.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 83 м2, трособна,
двориште, башта,
18.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)

КУЋУ у Ковину, на 8
ари, продајем/мењам
за стан.
066/318-235.
(218901)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04.
(218920)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, хитно, 450 м2, 57
ари, 90.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09.
МИСА, Кудељарац, 95
м2, 5 ари, 29.500; 85
м2, 5 ари, 32.000; 150
м2, 9 ари, 35.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09.
КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, замена, власник. 063/307674. (218895)
ВЕЛИКИ избор кућа
Панчево, Омољица,
Долово, Старчево,
Црепаја, Брестовац и
друга села. Агенција
„Гоца 013”, 063/89977-00. (218995)
ЈАБУЧКИ, 8.4 ара, 600
м2, сви прикључци, само 33.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (219109)
СТАРА кућа с плацем
30 ари, Банатско Ново Село.
013/210-12-40.
(219098)
ПЛАЦ, Пелистерска
улица, 5.3 ара, струја,
вода, асфалт. Тел.
062/634-008.
(219090)
ПРОДАЈЕМ плац 18
ари, са викендицом.
063/865-80-06.
(219072)
КУЋА на продају,
Панчево, Кочина 3,
поред Зелене пијаце.
060/533-23-92.
(219050)
ПРОДАЈЕМ воћњакбашту, крај Надела,
28 ари. Тел. 063/77118-49. (219028)

ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљишта на старој Миси,
16.000 евра. Тел.
063/771-18-49.
(219028)
ЦРЕПАЈА, кућа 135
м2, подрум, централно
грејање, 22 ара плаца
+ помоћне просторије, 25.000 евра.
065/320-19-61.
(219022)
ПЛАЦ у Мраморку 8
ари, амбар 10 м, кочине, обори, струја,
вода, плин на плацу,
7.000 евра. 064/00766-09. (219034)
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, кућа у изградњи, 200 м2, 5 ари плаца, струја, вода, плин,
асфалт, 25.000 евра.
063/193-63-59.
(219034)
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ПРОДАЈЕМ стан, 81
м2, II спрат, дуплекс,
Тесла. 063/334-430.
(215601)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(217209)
ТЕСЛА, двособан, IV,
или замена за мању
самосталну кућу.
066/954-33-05.
(216974)
ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс 80 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4.
063/334-430.
(217755)
ОДМАХ усељив трособан стан, 78 м2, два
мокра чвора, Стрелиште, може замена за
кућу. 064/340-26-43.
(217515)
ПРОДАЈЕМ стан 60
м2, 28.000 евра, у
згради, трособан, центар. 061/670-97-96.
(217322)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30.
(218088)

ТЕСЛА, стан 45 м2 +
Т, једноипособан,
сређен, II/IV, ТА,
укњижен, код пијаце,
продајем. 063/82697-07, АГ „Економик
нет систем”. (218720)

СТАН, нова Миса, 40
м2, реновиран, зграда,
17.500 евра, договор.
064/668-97-77.
(218804)
ПРОДАЈЕМ троипособан стан, Котеж 2, 82
м2, IV спрат, замена
мањи. 064/317-07-35,
013/401-430.
(218795)
ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, 37.000, 60 м2.
Тел. 063/803-14-86.
(218743)
ХИТНО, Стрелиште,
стан 60 м2, II спрат,
ЦГ, реновиран.,
062/646-066.

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у
строгом центру Панчева. Тел. 065/383-0386. (218891)
ПОВОЉНО трособан,
Содара, ВП, 33.000
евра, ЦГ, замена.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)
ЦЕНТАР, дворишни,
40 м2, башта, шупа,
18.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)

ПОВОЉНО, двособан,
Содара, ЦГ, 27.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ДВОСОБАН, Доњи
град, реновиран, ПВЦ,
25.000 евра, једнособан, ПВЦ, 22.000
евра, први спрат.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, ЦГ, Вељка Влаховића 12, V, 43.500.
063/164-61-52.
(218919)
КОТЕЖ 2, дворишни
стан, 32 м2, ЕГ,
16.500, комплетно
сређен. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
КОТЕЖ 2, 51 м2, I,
31.000, 58 м2, IX,
29.500. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
ПРОДАЈЕМ стан, 53
м2, VII спрат, на Стрелишту, 22.000 евра.
063/868-02-06.
(218907)
СТАН на Содари, V,
TA, 51 м2. 351-166,
063/185-28-26,
064/319-34-19.
(218852)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II, Котеж 1, Радова зграда. Тел. 314193. (218881)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Панчеву до 10.000 евра.
Тел 061/322-95-41.
(СМС)
КУПУЈЕМ један до два
ланца земље, до пута,
за индустријску градњу у Банатском Новом Селу. 063/211532. (218908)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, продаја
нових усељивих
станова и локала,
630-850 евра
са ПДВ-ом.
063/323-584.
(215748)
СТАН 101 м2, Карађорђева 15, I спрат.
063/334-430.
(215601)

СТАН у центру, 55 м2,
II спрат, ЕГ, сређен.
064/528-32-10.
(218056)
ДВОСОБАН стан, Содара, 54 м2, I спрат,
ЦГ, сређен, власник,
32.000. 064/115-2530. (217788)
ДВОСОБАН стан у
Тамиш капији, 68,5
м2, поглед на реку,
две терасе. 062/272510. (217824)

ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 75 м2, терасе, сређен, усељив. Тел. 331079, 063/770-45-55.
(217894)
НОВА МИСА, 40 м2,
15.000, 55 м2, 19.500.
063/377-835.
(218631)
ЦЕНТАР, Солара, двоипособан, 64 м2,
43.000. 063/234-257.
(218571)
СОДАРА, Савска, двособан, 55 м2, VII, ЦГ,
28.000. 064/121-2366.
СТРЕЛИШТЕ, стан,
ВП, ЦГ, тераса, подрум. 061/224-47-97.
(218526)
ТЕСЛА, једнособан +
подрум, 30 м2, IV, ТА,
усељив. 013/315-395,
063/851-03-23.
(218425)
ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат,
ТА, терасе, 31.000.
060/760-04-32.
(218344)

(218774)
СОДАРА, 58 м2, ЦГ,
II, 32.000. 063/83623-83. (218803)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I,
екстра сређен, 32.500.
063/836-23-83.
(218803)
СТРЕЛИШТЕ, одличан, 85 м2, са гаражом, близина „Авива”, власник, 34.000.
Тел. 060/861-83-06.
(218801)

КОТЕЖ 1, први спрат,
50 м2, одличан, власник, 32.000, договор.
064/323-91-93.
(218800)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, VI, ЦГ.
013/234-86-07.
(218810)
ВЕЛИКИ избор повољних станова и кућа на разним локацијама. (396), „Лајф”,
061/662-91-47.
(218933)
ПРОДАЈЕМ стан, Вука
Караџића 6/6, без
улагања, 58 м2.
064/651-17-78.
(218889)

НОВ стан, Тесла, 81
м2 + 25 м2, тераса,
лукс сређен, зграда са
три велика стана,
61.000 евра са ПДВом. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Стрелишту у одличном стању. 064/003-40-09.
(218987)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 55 м2, II, TA, 7.
јули. 064/423-69-35.

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, два ве-цеа,
лифт, 40.000 евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Тесла, 18.000; Стрелиште, 22.000; Миса
21.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)
ТЕСЛА, двособан, 57
м2, 30.000, 43 м2,
25.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)
КОТЕЖ, трособан, 71
м2, одличан, 43.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(218897)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)
МЛАДОСТ, Миса, за
кеш купца трособан,
64 м2, 600 евра/квадрат. Договор. Власник. 063/304-222.
(218902)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж
1, за мањи једнособан, власник.
063/765-83-10.
(218845)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 72 м2, ЦГ,
центар Стрелишта,договор, без посредника. 063/892-39-53.
(218884)
ЦЕНТАР, 1.5, 44 м2,
ЦГ, 26.000; Содара,
2.5, ЦГ, договор.
(338), „Јанковић”,
348-025.(218882)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000; Горњи град, 64 м2,
13.000. (338), „Јанковић”, 348-025. 18882)

Петак, 29. април 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
нов паркет, купатило,
ПВЦ столарија, парно, власник. 066/004787. (218866)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ЦГ, II спрат, власник.
063/429-192.
(218864)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2,
за два мања, власник.
065/820-73-83.
(218845)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2, V, ЦГ, усељив, 28.500.
(336)„Олимп”, 351061, 063/274-951.
(218942)
ТЕСЛА, мањи двособан, 47 м2, III, ТА,
23.000. (336)„Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(218942)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов четворособан
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(218964)
ХИТНО, стан на продају, договор. Екстра.
062/157-86-27,
064/130-27-34.
(218958)
ТЕСЛА, 61 м2, трособан, ЦГ, IV, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(218983)
ТЕСЛА, 42 м2, једноипособан, ЦГ, III,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (218983)
ТЕСЛА, 24 м2, гарсоњера, ЦГ, ВПР,
20.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (218983)
ТЕСЛА, 62 м2, двособан комфоран, ЦГ, V,
ПВЦ, 36.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)
ТЕСЛА, 37 м2, једноипособан, ВПР, ТА,
сређен, 26.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (218983)

КОТЕЖ 1, 57 м2, тераса, ЦГ, IV, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(218983)
КОТЕЖ 1, гарсоњера
24 м2, III, ЦГ. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43 м2, ВПР, ЦГ.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(218983)
ГОРЊИ ГРАД, 85 м2,
тераса, ЕГ, I, зидана
гаража, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржавање, под најповољнијим условима. Позовите, 061/324-40-85.
(218967)
ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)
ТЕСЛА, двособан, I,
54 м2, ТА, тераса,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(218977)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, тераса,
24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218977)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)
КОТЕЖ 2, двособан
реновиран 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218977)

ОГЛАСИ

СТРОГИ центар, добра градња, дворишни, 15 м2, 9.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)
СТРОГИ центар, 50
м2, једноипособан, III,
ЦГ, 23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218977)
СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2,
ЦГ, идеалан за ординацију, 34.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (218977)
МИСА, одлична етажа, 78 м2, трособна,
приземље, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)
МИСА, Конструктор,
65 м2, двоипособан, I,
35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218977)
МИСА етажа, 90 м2 +
тавански простор,
26.000 евра. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (218977)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
тераса, V, ЦГ, добар,
25.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(218977)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам за кућу, стан.
063/771-15-68.
(218970)
ТЕСЛА, други спрат,
гарсоњера, једнособни, двособни, трособни, ново. 060/765-6660. (218994)
ВЕЛИКИ избор станова свих структура нуди агенција „Гоца
013”. 063/899-77-00.
(218955)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Тесла, I, лукс, 36.500,
Тесла, III, тераса,
24.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (2
ДВОИПОСОБАН, Миса, ПР, празан,
19.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(219109)
ДВОИПОСОБАН, нов,
Горњи град, укњижен,
40.000; Миса, I, прелеп, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (219109)
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ГАРСОЊЕРА, Самачки, I, усељива, 13.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(219109)
ШИРИ ЦЕНТАР, две
јединице, сређене, договор, Миса, ПР+ПК,
33.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(219109)
ВЕЛИКИ избор станова, кућа Панчево,
околина. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(219109)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, две терасе, подрум, 30.000 евра.
064/158-94-28.
(219086)
ШИРИ ЦЕНТАР, нов
једноипособан, 40 м2,
гас, 32.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (218997)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(218997)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, II, 37 м2, ЦГ, тераса, 23.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (218997)
ТЕСЛА, трособан, IV,
лифт, 63 м2, ЦГ, усељив, 38.000. (320),
„Премиер”, 063/80044-30. (218997)
ТЕСЛА, преко пута
„Авива”, 49 м2, двособан, VI, ЦГ, одличан,
без посредника, повољно. 063/776-81-58.
(219020)
НОВОГРАДЊА, стан
троипособан, стан на
продају, цена 53.000
са ПДВ-ом. 062/443367. (219031)
ТЕСЛА, новоградња,
28 м2, 62 м2, 68 м2, 75
м2, 790 евра/квадрат.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219032)
СОДАРА, жута фасадна цигла, двоипособан, сређен, V,
37.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219032)
ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 м2 + 17 м2 пословног простора, центар,
35.000. 064/186-5087. (219040)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ троипособан или четворособан
стан. 064/385-31-15.
(218898)
АГЕНЦИЈИ (636),
„Стрелиште некретнине” потребни станови,
куће, плацеви, на
свим локацијама.
062/886-56-09.
(218920)

БЕЗ посредника купујем стан до IV спрата,
обавезан лифт, стан у
лошијем стању за уређење по свом укусу.
Локација: центар, Содара или Тесла. Исплата одмах. 063/637673. (219013)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу,повољно. Контакт,
063/837-95-21. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан дуплекс 80 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4.
063/334-430.
(217754)
ПОЛУНАМЕШТЕН
трособан стан, IV
спрат, Котеж 1, ЦГ,
клима. Тел. 063/80314-86, 064/255-86-79.
(218239)
ИЗДАЈЕМ три полунамештена стана и локал на пијаци.
064/118-56-11,
060/377-57-87.
(218635)
ИЗДАЈЕМ комплет
опремљен одмах усељив стан на Миси, код
цркве.
066/631-31-80.
(218536)
ИЗДАЈЕМ стан намештен, зграда + два
дворишна намештена.
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(218402)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
код Старе поште, намештена, ЦГ, телефон. 063/617-421.
(4059)
ИЗДАЈЕМ нов ненамештен стан у центру.
060/355-35-08.
(218721)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања, Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(218737)
ИЗДАЈЕМ, може продаја, једнособан намештен зграда, добра
локација. 063/890-9060, 013/681-235.
(218746)
МИСА, издајем гарсоњеру намештену,
услов непушач.
063/202-672.
(218770)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
069/351-63-63.
(218765)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Котеж
1. Тел. 064/168-56-22.
(218814)
ДВОСОБАН стан, 50
м2, тераса, ЦГ, клима,
100 евра, Максима
Горког. 348-295.
(218827)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, повољно.
061/284-85-39.
(218981)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан код Црне
мачке. 065/527-85-22.
(218965)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
војном лицу, брачном
пару. 061/306-79-81.
(218966)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан ТА грејање, Содара, Вардарска.
060/130-34-54.
(218973)
ИЗДАЈЕМ или продајем стан, центар,
Жарка Фогараша.
066/642-15-66.
(218961)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ. Тесла. 069/255-33-03.
(218956)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у кући, Котеж 1, централно грејање. 065/97500-20. (218950)
ИЗДАЈЕМ стан двособан, празан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(218925)
ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
Котеж 1, намештен.
065/665-75-10.
(218888)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, IV спрат, 64
м2, Котеж 2, клима,
кабловска. 061/21213-68, 062/181-62-36.
(218903)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан стан, ЦГ, Котеж, I, одлична локација, празан. Тел.
317-864. (218913
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 2. 063/498-981.
(218914)
ЈЕДНОСОБАН функционалан полунамештен, ЦГ, зграда, Котеж 1, супер локација.
064/467-63-01.
(218917)
ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан на Содари.
063/820-90-71.
(218921)
ИЗДАЈЕМ у центру велики двособан стан,
Карађорђева, од 1. VI
2016. 345-534,
064/246-05-71. (и)
МАЊИ дворишни
стан за самца или
двоје, Содара.
065/531-47-04.
(218878)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(218883)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близу Аутобуске станице.
062/382-434.
(218851)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, полунамештен, у згради.
063/717-12-79.
(218856)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
064/651-12-21.
(218856)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(2188619
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
строги центар, ненамештена, сређена, изузетна локација.
063/811-06-69.
(218985)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Стрелишту. 064/970-80-68.
(218993)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан новије намештен,
клима, тераса, близу
центра, издајем.
065/870-27-00.
(219013)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештен, ученику,
Самачки. 064/348-0760, 013/231-99-54.
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 062/401-261.
(219101)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТАН, Тесла, 48 м2,
преко пута „Авива”,
намештен, 130 м2.
063/863-85-04.
(219104)
СОДАРА, комплетно
намештен трособан
стан, ЦГ, телефон.
064/839-09-02.
(219003)
ТРАЖИМ кућу за издавање, на дуже.
064/915-05-00.
(219046)
ИЗДАЈЕМ бесплатну
кућу у Мраморку, пожељно, старија породица, пензионери.
061/130-19-90.
(219407)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(219051)
СТАН за издавање,
намештен, у центру
града.
069/170-48-29.
(219055)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, први
спрат, кабловска.
063/436-828.
(219056)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2. Тел. 064/13842-74.
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, ЦГ, клима, кабловска, интернет, телефон.
063/836-02-77.
(219030)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, полунамештен, празан, гарсоњеру намештену, повољно, центар.
061/131-79-04.
(219035)
ИЗДАЈЕМ једноипособан комфоран стан,
Содарa,V спрат, са
лифтом.
Тел. 064/118-49-74.
(219036)
ИЗДАЈЕМ станове,
двособан и двоипособан у Горњем граду,
комплетно намештене
станове.
063/693-944,
953/693-298.
(ф)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, нов,
код Зелене пијаце,
Кочина 4, са великим
излогом. 063/217-130.
(218285)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 20 м2. Тел.
063/694-860.
(217864)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”, око 22 м2.
064/370-79-47.
(218211)
ПОТРЕБНА кућа или
већи простор за шивење. 064/127-22-48.
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, изузетно прометна локација. 060/351-03-56.
(218782)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
„Змај Јовина”, повољно. 063/853-93-29.
218817)
ИЗДАЈЕМ локал 35 м2,
центар, Карађорђева
10. 063/770-23-25.
(2189869
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
близу центра.
064/359-55-44.
(218899)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор, 90 м2. Тел.
064/993-35-00.
(218870)

ПОСЛОВНАзграда са
магацином, екстра локација, хитно, повољно. 062/105-20-12.
(219081)
ЦДЕНТАР, изнајмљујем локале од 15 – 30
м2, повољно. 062/84005-22. (219064)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, 150 м2, пословно-стамбене намене. 062/347-667.
(218980)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру,
210, 500, 1000, 1.500,
100, 150 м2. 061/53129-00. (219061)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословни простор
450, 850, 1.650 м2, 24
м2. 061/531-29-00.
(219061)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер с радним искуством. 065/551-17-22.
(СМС)
ПОТРЕБНИ промотери за рад на терену.
062/825-27-25.
(217565)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице у кухињи
и за роштиљем.
063/897-55-04.
(218831)

КАФЕУ „ИМПЕРИЈАЛ” потребна девојка
за рад, са искуством.
063/372-221.
(217934)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи раднике са искуством,
доћи лично у Ослобођења 2. (218244)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у мини посластичарници. 063/879-0355. (218754)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице, за кухињу
и роштиљ. 063/83488-10. (218831)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад поводом отварања
новог казина. CV с фотографијом слати на
bojan976@cloud.com.
069/220-27-07.
(218859)
ПОТРЕБНИ кувари и
помоћни радници у
ресторану „Стара воденица”. 063/892-0007. (218836)
АУТОПЕРИОНИЦИ
„Феникс”потребан
радник са искуством.
063/429-192.
(218864)
КАФЕУ „ПЕТИЦА” код
Аутобуске станице потребне девојке за рад.
064/997-79-09.
(218887)
ПОТРЕБАН возач камиона са искуством.
Рад са киперима и комерцијалом. Тел.
061/213-37-66.
(218911)
ПРОИЗВОДЊИ потребна радница са искуством за рад на ендлерици или ибердеку. Посао обезбеђен
током целе године, у
првој смени.
063/341-881.
(218916)

ПОТРЕБАН пекар и
помоћни радник на
пећи, са великим искуством. 064/120-0942. (218918)

ПОТРЕБАН радник с
искуством у ауто-перионици „Периша”.
063/281-954.
(219009)

ПОТРЕБНА радница
за рад у месари. Обука обезбеђена.
063/362-427.
(219100)
КАФИЋУ „Мода бар”
потребни конобари.
Карађорђева 9.
(219092)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену. Исплата дневно.
062/825-27-25.
(219095)
ПОТРБАН аутомеханичар за рад на техничком прегледу.
065/201-02-05.
(219073)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу.
060/362-22-21.
(219044)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице на
палчинкари. 062/339279. (219052)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(217646)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(216904)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије,
нега и купање болесника. 063/737-59-60.
(216285)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-4488. (217332)
АУТОПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(217406)
ЧАСОВИ српског језика, дугогодишње искуство. Гарантовани резултати. 060/864-0715. (218673)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова,
каљевих пећи.
063/155-85-93.
(218274)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (218271)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, бавалит фасаде, кречење, глетовање. 063/865-80-49.
(218294)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(218731)

АЛ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-25-00.
(218741)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, комплетне адаптације на
рате. 063/893-39-94.
(218744)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно и повољно, мајстори из Ковачице. Тел.
060/660-86-00.
(218784)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(218780)
ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица негује,
чува болесне, старе,
на сат, по потреби.
060/366-63-69.
(218763)
ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег телевизора. 064/866-2070. (218793)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета, као и
бродских подова.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(2187989
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори,
бојлери купатила.
062/271-661,
061/132-85-43. (2188
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КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (218865)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством тражи посао. 064/120-77-64.
(219004)
РАДИМО све физикалије, ископе, рушења,
бетонирања, повољно.
Имамо камионе, багер, долазим на договор. 061/265-04-80.
(218991)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
061/603-94-94,
066/405-336.
(218906)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДИГИТАЛНИ телевизори, уградња за све
типове телевизора,
штеловање програма.
064/437-64-33.
(218806)
У СТАН за дан. Професионалне селидбе,
са и без радника. Паковање, демонтажа и
монтажа намештаја.
Селите се са најбољима. 061/288-28-38,
065/560-85-85.
(218812)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, гипс радови, чисто,
повољно, квалитетно.
063/864-67-16.
(218815)
КОШЕЊЕ траве, шибља, обарање стабала,
ископи, утовари, итд.
Повољно. 060/035-4740. (218822)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, разбијање бетона,
бетонирања, ископи,
однос и утовари ствари, кошење траве.
064/122-69-78.
(218822)
БОВЕН масажа, бесплатно. 064/348-0760. (4659)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394.
(218825)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(218989)
РУШЕЊЕ, копање, чишћење тавана, подрума, дворишта, изношење шута, ствари.
061/623-52-63.
(218886)
МАТЕМАТИКА,
физика, хемија,
механика часови. Тел.
013/251-19-81,
063/852-22-43.
(218855)
ПОПРАВКА кровова,
грађевински радови.
Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90.
(218952)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(218943)
ПОПРАВКЕ, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(218857)

ДУБИНСКО усисавање, прање кревета,
мебла, 15 година искуства. 013/334-034,
063/839-75-93.
(218934)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, врата, капија роштиљи по мери, ситне
поправке, врло повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (218938)
ЛЕЧЕЊЕ психичких
проблема, фобија, болести зависности, психотерапеут. 063/354262. (218912)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(218898)
АУТО-ЛИМАРИЈА,
фарбање, одржавање,
механика возила, израда, уградња, варење ауспуха. 062/15567-15. (218860)
КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрва, вађење
пањева. 064/196-1732. (218832)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (218879)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (219087)
СВЕ врсте керамичарских радова, квалитетно и повољно.
062/428-11-51, Мирослав. (219075).
ОЗБИЉНА жена чувала би старију особу.
062/167-67-69.
(219085)
МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, тражим посао.
013/310-741,
064/174-03-23.
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда пројеката.
064/131-98-75.
(219063)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(219015)
ЧАСОВИ енглеског,
повољно. 066/934-4736. (219027)
КОШЕЊЕ дворишта,
травњака, воћњака
тримером, могућност
одвоза траве.
061/612-14-50.
(219041)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, све релације по Србији, с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, од
0-24 сата, сваког дана
и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (218821)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (2188

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијима и каминома,
профеисонално, екипа раднике, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(218821)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,

камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (218821)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214
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ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Аcqua”, 062/532-346.
(217169)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панчево,
даље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(217698)
КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, песак, шут, 1.300 динара, најповољније.
066/355-154,
062/355-154.
(217562)

marketing@pancevac-online.rs

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

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
радници,
повољно. Вук.
013/365-051,
064/176-91-85,
063/278-117.
(217399)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58.
(217221)

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,
013/366-888. (217325)
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УСЛУГЕ

KIZZA – истовар и
утовар робе виљушкарима на свим теренима, рушење старих кућа и других објеката,
утовар шута с одвозом. (217325)
KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888. (217325)
KIZZA – изнајмљивање ваљка за равнање
и сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама.
(217325)
KIZZA – ископ великим и мини багерима
подрума, темеља, канала, канализационих
прикључака, септичких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона и асфалта до 20
цм, изнајмљивање
компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина.
(217325)
KIZZA – камиони с
корпама за рад на висини од 17 - 23 метра,
сечење и резање стабала и грања. Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86,
013/366-888. (217325)
KIZZA – самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)
KIZZA – издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200
м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86,
013/366-888. (217325)
ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка,
сејанца, шута, ископ
багерима. 064/64824-50, најповољније у
граду. (217325)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”, 064/189-40-91,
354-777. (217759)

РОЛЕТНЕ, комарници, тракасте завесе,
венецијанери, израда,
монтажа, поправке.
063/775-96-08,
013/353-923. (218057)
КИРБИ, дубинско
прање, усисавање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07.
(218060)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, одвоз шута,
утовар. 063/246-368.
(218079)

КОМБИ превоз терета, селидбе, најповољнија, цена. 069/26000-40. (218579)
СЕЛИДБЕ, 1.000, радници, попуст на ванградске. 064/482-6553.
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима-уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(218718)
ИЗДАЈЕМ локал за
мања славља, до 40
особа. Бифе „Ћира један”, 013/315-643.
(218742)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
монтажа антена, аутоелектричар, електричар. Дејан, 063/80001-96. (218769)
ОБЕЗБЕДИТЕ кућу,
стан, локал, викендицу. Купите свог портира. Дејан, 063/800-0196. (218769)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије.
Све за воду. Пензионерима екстра попуст,
0-24 сата, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(218818)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (2183821)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(218821)

СЕЛИДБЕ на свим дестинацијама, одвозимо непотребне ствари. 063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (218924)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерија, вентила, све за воду, 0-24
сата, Пензионерима
екстра попуст.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (21890
ПРЕВОЗ робе и селидбе, великим комбијем,
најповољније.
064/595-98-01,
063/368-506. (218909)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло
заштита. 063/816-2098. (218909)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
адаптације, замена,
поправке. 0-24.
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(218858)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(218830)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
064/317-10-05.
(219900)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41.
(219000)

РАЗВЕДЕНОЈ жени,
девојци, нудим брак.
064/426-62-93, Миломир.Куршумлија.
(СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Стојанче Станојковски. (218809)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу издату од ОШ „Јован Јовановић Змај”,
на име Михаило Симић. (219042)

На основу Закона о младима РС, Статута града Панчева, Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и
Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017,
градоначелник града Панчева расписао је

ТУРИЗАМ

КОНКУРС
МОТОРИСТИ, ваш
вулканизер све на једном месту. 063/240591. (219080)

ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање.
063/240-591. (219080)

ПРЕВОЗ шљунка, утовар и истовар палета,
ископ подрума. Звездан. 063/224-435.
(218853)
ВЕШ-МАШИНЕ; фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (219039)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом довзолу за
управљање чамце бр.
573/80 и пловидбену
дозволу ПА 6795 издате од Капетаније
Панчево, на име Ђура
Ујвари.
(218999)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(218269)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За информације позовите
069/320-85-70, или
погледајте сајт nikverayu.wix.com/apartman-djuric
(218410)
ИЗДАЈЕМ апартман,
строги центар Златибора. Тел. 063/89238-33. (218954)
ЗЛАТИБОР, коришћење двособног апартмана за 5-6 особа, са
опремљеном кухињом, 2.000 динара
дневно. 063/700-1091. (218947)
БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/мењам 104 м2,
за некретнину Панчево. 064/438-12-35.
(218878
ПРОДАЈЕМ стан у Ражани, испод Дивчибара, могућа замена и
друге опције.
063/818-75-44.
(218838)
ИЗДАЈЕМ собе и
апартмане у Соко Бањи. 064/665-55-60,
018/834-885.
(218990)

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА, ЗА 2016.
ГОДИНУ
и

КОНКУРС

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

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ МУЗИЧКИХ, ИНОВАТИВНИХ, ЕДУКАТИВНИХ И ПРОМОТИВНИХ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У ДВОРАНИ „АПОЛО“,
У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО,
ЗА 2016. ГОДИНУ
Право учешћа на Конкурсима имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града
Панчева. Удружења грађана која нису попунила Упитник за прикупљање података потребних за ажурирање
и допуну постојеће базе организација цивилног друштва града Панчева, морају да га доставе уз конкурсну апликацију.
Рок за конкурисање на овим Конкурсима је до 2.
децембра 2016. године, односно до утрошка средстава
опредељених за ову намену.
Активности програма/пројекта које Град буде
су/финансирао путем ових Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2016. године, а финални наративни и финансијски извештаји предају се до 31. јануара 2017. године.
Цео текст Конкурса за су/финансирање програма
и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, као и
Конкурса за су/финансирање музичких, иновативних,
едукативних и промотивних програма и пројеката за
младе у дворани „„Аполо” у сарадњи са Домом омладине Панчево за 2016. годину, са критеријумима, посебним условима и комплетном конкурсном документацијом за аплицирање, објављени су на званичној
презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Додатне
информације могу се добити путем телефона
013/308-907 или мејла
kancelarijazamlade@pancevo.rs.
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ПРВИ ПРИВАТНИ УНИВЕРЗИТЕТ
ОСНОВАН 1993. ГОДИНЕ ПОД НАЗИВОМ
УНИВЕРЗИТЕТ „БРАЋА КАРИЋ”

К О Н К У Р С
АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
Свим студентима који се упишу у првом уписном року
Алфа БК Универзитет одобрава попуст за школску 2016/2017. годину
у висини од 20% на свим студијским програмима основних и мастер академских студија.
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈУ, без својства правног лица

Нaзив програма
оас- Рачуноводство и ревизија
оас- Трговина
Модул – Трговина и маркетинг
Модул – Порези и царина
оас - Агробизнис и аграрна економија
оас - Финансије (длс)
оас - Економија
мас - Трговина
мас - Агробизнис и аграрна економија
дс - Међународна трговина и бизнис

Број студената
60

60
30
120
30
25
25
5

ФАКУЛТЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ, без својства правног лица

Нaзив програма
оас - рачунарске науке
мас - рачунарске науке
дс - рачунарске науке

Број студената
25
15
5

ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, без својства правног лица

Нaзив програма
оас - Информационе комуникационе технологије
мас - Информационе комуникационе технологије
дс – Информационо комуникационе технологије

Број студената
25
15
10

ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, без својства правног лица

Назив програма
оас – Англистика
мас – Англистика-књижевност
мас – Англистика-лингвистика

Број студената
50
20
20

marketing@pancevac-online.rs

Студијски програм у оснивању:
МАС - ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НАСЛЕЂА . ...40 СТУДЕНАТА
Академија уметности, Београд, информације о називима студијских програма, броју студената који
се уписују и школарини доступне су на сајту Академије уметности
www.akademijaumetnosti.edu.rs
ШКОЛАРИНА
Школарина за школску 2016/2017. годину на свим студијским програмима износи:
1. Основне академске студије.................. 1.200 евра
2. Мастер академске студије.................... 2.000 евра
3. Докторске студије..................................3.000 евра
Уплата школарине се врши у више месечних рата.
Код једнократне уплате школарине одобравамо попуст од 10%
УСЛОВИ ЗА УПИС
Основне академске студије
Завршена четворогодишња средња школа (диплома и сведочанство сва четири разреда средње школе), положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.
Мастер академске студије
Завршене четворогодишње академске студије (240 ЕСПБ), положен пријемни испит, уплаћена прва
рата школарине у складу са одлуком установе.
Доктрорске студије
Завршене академске студије са укупно 300 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата
школарине у складу са одлуком установе.
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА и детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК Универзитета и факултета:
www.alfa.edu.rs www.akademijaumetnosti.edu.rs
Сва питања слати на адресу студентске службе upis@alfa.edu.rs
Сви ОАС студијски програми су четворогодишњи, 240 ЕСПБ
Универзитет задржава право на допуну овог конкурса за студијске програме који су у припреми.
НАПОМЕНА: Наведене цене су дате за једну школску годину. Цене дате у еврима плаћају се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ПАНЧЕВУ
У просторијама средње стручне школе „Визија”, Вука Караџића бр. 1, у петак 13. маја 2016. године, у термину од 12 до 14 сати биће организована посета намењена свим заинтересованим за упис и њиховим родитељима. У наведеном термину заинтересовани ће моћи боље да се упознају са Алфа БК
универзитетом и добију детаљне информације о студијама и условима уписа, као и да чују искуства студената .

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ, Београд

Нaзив програма
оас - Менаџмент у спорту
мас - Менаџмент у спорту
мас - Менаџмент тренажне технологије

Број студената
90
25
25

У В Е К П Р В И
АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ, НОВИ БЕОГРАД, Палмира Тољатија 3,
011/260-63-80 и 063/110-08-82
www.alfa.edu.rs , info@alfa.edu.rs
PIB : 100421838

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат
број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или
потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима,
као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може
бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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Последњи поздрав
Заувек нас је напустио
наш драги отац, таст и
деда
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09
- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ПЕТАР
ЧОМЛАВА

СЛАЂАНА КЕЉЕВИЋ

1935–2016.
Ожалошћени: његови
ВЕСНА, СИНИША,
ДЕКИ и ЛЕЛА
(61/218885)

Последњи поздрав

1971–2016.
Кад срце и душа боле, време није лек већ
тиха патња и вечна рана.
Не постоји време које умањује тугу, не постоје речи којима се може описати колико
ми недостајеш.
Вечно ћеш бити у мом срцу.
Твој бата СРЂАН
(18/218767)

СЛОБОДАНУ
БИТРАКОВСКОМ

Ожалошћени пријатељ
ЉУБА и ОЛГА ЂУКИЋ
(13/218757)

СЛАЂАНА

СЛАЂАНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Пријатељи из Стразбурга

Драга, с поносом чувамо
успомену на тебе.
Твоје другарице АНЂА
и ЉИЉА

(38/218824)

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
КАТ. ПАР. БРОЈ 5710 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ
ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ
ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пс У УЛИЦИ ЖАРКА
ФОГАРАША БРОЈ 20, ПАНЧЕВО, израђен од стране
DOO „AMBER PRO”, Ул. Војводе Радомира Путника 1,
ТЦ „Трубач”, под бројем тех.днев. 01/12-14 од фебруара 2016. године, за инвеститора DOO „AMBER PRO”,
Ул. Војводе Радомира Путника 1, ТЦ „Трубач”.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
04. 05. 2016. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.
(ф)

МАРИНКОВИЋ ДРАГАН из Панчева, Улица Кикиндска број 12, као
поверилац, на основу правноснажног решења Службе за катастар непокретности број 952-02-13-53/2016 од 01. 03. 2016. године о забележби хипотекарне продаје и члана 35 Закона о хипотеци („Сл. гласник
РС”, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015) непокретности ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ЈАВНИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СМД МОНТ”д. о. о из
Панчева, Улица Максима Горког број 31, МБ: 20304413

ОГЛАШАВА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ
Непокретности стана број 8, у изградњи, пројектоване површине
66,83 м², на другом спрату вишепородичног стамбено-пословног
објекта у изградњи По+Пр+2Сп+Пк у улици Синђелићева број 60-а у
Панчеву, саграђеној на катастарској парцели број 977/3 , уписане у
листу непокретности број 5407 за к.о, Панчево, за коју је издато одобрења за изградњу број ИВ-11-353-618/2008 од 24. 04. 2009. године.
Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу
МАРИНКОВИЋ ДРАГАНУ из Панчева, Улица Кикиндска број 12, телефон 064/142- 83-45.
Почетна цена на аукцијској продаји износи 4.303.076,00 динара и
представља 75 % од процењене тржишне вредности описане непокретности, од стране проценитеља судског вештака за област грађевинарства мр. Милана Зарубице дипл.грађ. инж., на дан 19. 04. 2016. године.
Прва укцијска продаја одржаће се у Панчеву, у улици Синђелићева
број 60-а, дана 06. 06. 2016 у 12 сати.
Право на учешће у јавном надметању имају сва правна и физичка лица која изврше уплату јемства у висини 1/10 дела утврђене почетне аукцијске вредности 430.307,60 динара на текући рачун који се
води код „Pireus bank” а.д. Београд, 125-0000001804996-39
Рок за уплату јемства је 03. 06. 2016. године.
Сва заинтересована лица која изврше уплату јемства потписаће
изјаву о губитку права на повраћај јемства у случају да на аукцијској
продаји стекну статус купца или другог најповољнијег понуђача и чија изјава чини саставни део продајне документације.
Регистрација учесника почиње пола сата пре почетка јавног надметања и завршава се пет минута пре почетка јавног надметања.
Лицитациони корак износи 100.000,00 динара.
Разгледање непокретности је 02. 06. 2016 у времену од 12 до 14 сати.
Понудилац коме је додељена непокретност је дужан да уплати
понуђену цену у року од 8 дана од дана јавне продаје у корист рачуна
повериоца број 125-0000001804996-39 код „Pireus bank” а.д. Београд,
а уколико полагање цене изостане, поверилац ће прогласити додељивање том понуђачу без правног дејства и позвати следећег по реду понуђача да уплати понуђени износ.
Уколико више лица буде учествовало у јавном надметању, понудиоцима чија понуда није прихваћена вратиће се јемство, одмах по
закључењу јавног надметања, с тим да ће се јемство другог и трећег
понуђача задржати до уплатe укупног износа цене од лица са бољом
(9/219058)
понудом од њихове.

(39/218824)

Последњи поздрав сестри

21. априла 2016, преминула је наша драга

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав

ВУКОСАВА РАКОЧЕВИЋ
1938–2016.

СЛОБОДАНУ
БИТРАКОВСКОМ
БОЛЕТУ
Ожалошћени: син
МАРИО, снаја
СЛАЂАНА и унуци
НЕМАЊА и НЕВЕНА

Сахрана је обављена 23. априла 2016. године на гробљу у Качареву.
Живела си часно, поносно, поштована и вољена од свих као добра
мајка, бака, свекрва и ташта. Много је лепих успомена да те вечно
памтимо.

СЛАЂАНА
КЕЉЕВИЋ

СЛАЂАНА
КЕЉЕВИЋ

Почивај у миру анђеле
наш насмејани.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

од ЗОРАНА, БИЉАНЕ
и ИВАНЕ КЕЉЕВИЋ

Воле те брат ПЕКИ
и ГОЦА

Стриц ЈОВАН и стрина
ЈЕЛЕНА с децом

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(117/219059)

(27/218792)

(103/219029)

СЛАЂИ

У суботу, 30. априла, у 11 сати, даваћемо седмодневни помен.
Твоји: ЂУРО, ДРАГАНА, СНЕЖАНА, ЉИЉАНА, СМИЉА, МАНЕ,
РАДОСЛАВ, ЗОРИЦА, ДУШАН, МИЛИЦА, ЛАЗАР и МАША

(12/218757)

Драга Секо

(33/218811)

Последњи поздрав вољеној мами, ташти, баки
прабаки

СЛАЂАНА
КЕЉЕВИЋ

Брат МИМИ
с породицом

не прихватамо да се поздравимо, јер у нашим
срцима и мислима ћеш
увек бити ту.
СВЕТЛАНА, МАЈА
и ДОРИНА

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
БОЈАН, МИРЈАНА,
МИЛИЦА и ИЛИЈА

(118/219060)

(34/218813)

(26/218791)

Драга Секо, почивај у
миру.

Наш вољени тата, деки и прадеда

ТЕРЕЗИЈИ КОВАЧ

СЛАЂАНА
КЕЉЕВИЋ

1930–2016.
Њени вољени: ћерка ТЕРЕЗА, зет БОРА, унука
САШКА и унук МИРОСЛАВ с породицама

Последњи поздрав брату

Драгом

(43/218840)

АНДРАШ ЈАНОШ
1933–2016.

Последњи поздрав брату

преминуо је 25. априла 2016. године и иза
себе оставио празнину и тугу.

МИОДРАГУ
САРИЋУ

Љубав, ослонац, подршка, нежност и разумевање које смо имали недостајаће нам
заувек.
Фамилије ЈАНОШ и СТАНОЈЕВИЋ
са унуцима и праунуцима
(140/4659

Сестра ДРАГИЦА с породицом

Увек ћемо те се сећати,
лепе успомене чувати у
срцима и мислима.
Сестра МИЛКА БУЦА,
зет ИВИЦА, сестрићи
ВИОЛЕТА и ВЛАДА
с породицама

(142/219113)

(42/218835)

ЖИЋИ

ЖИЋИ

ПАЈИ
Пријатељи
умиру.

никад

не

Породице
ВЕЛИКИНАЦ
и МАРКОВСКИ

последњи поздрав од
породице ЈОЈКИЋ

(143/219114)

(141/219113)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЖИЋИ

ЖИВАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

од ДРАГАНА
КОМАРИЦЕ

ЖИВАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

(111/219045)

Царе, хвала ти за све лепо што смо проживели дружећи
се и радећи с тобом.

Последњи поздрав комшији

Жиле, твојом смрћу остали смо без драгог пријатеља

Запослени у „Тамишка” д.о.о. Панчево

Породица ИВИЋ

(133/ф-698)

(134/ф-698)

27. априла изненада нас је напустио наш

После краће болести преминуо је наш вољени

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЖИВАНУ
НЕДЕЉКОВИЋУ
ЖИЋИ
од породице ВИЈАТОВ
(112/219045)

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ ЖИЋА
Ујко, хвала ти за све.

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ ЖИЋА

Ожалошћени: сестричина ДРАГИЦА,
зет ЗОРАН, пријатељи САВА и МАРИЦА

6. IV 1957 – 27. IV 2016.

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ
Мико, тешко ћу без тебе даље.
Твоја МИЛЕНА

(128/219078)

(107/219045)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Ожалошћена супруга МИЛЕНА, ћерке ТАТЈАНА
и САЊА и унук СТЕФАН

Поштованом

(106/219045

Последњи поздрав куму

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ
Драги тата, волим те.
Како ћу без тебе...
Твоја ТАЊА
(109/219045)

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

СЛОБОДАНУ
ЂАЈИЋУ
1942–2016.

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав

Драги деда, био си ми све.
Волим те.
Твој унук СТЕФАН
(110/219045)

22. априла 2016. године
испратили смо на вечни
починак другара с посла

ЖИЋИ

(66/218906)

СЛОБОДАНА
ЂАЈИЋА

Последњи поздрав нашем Жилету
од кумова ТОМИЋ
из Омољице
(113/219045)

ЈОРДАНИ
ШУЉА

ЈОРДАНА
ШУЉА

од ЈЕЦЕ, МИХАЈЛА и МИЛАНА

Супруг ПРЕДРАГ
и син ЗОРАН

Драга наша мајко и бако, никада те нећемо
заборавити.
Твој син НЕНАД, снаја
ВАЛЕНТИНА и унуци
ТИЈАНА и МАРКО

(139/219110)

(14/218760)

(16/218762)

ЖИВАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

Последњи поздрав
од супруге ВЕРЕ
и сестрића АЦЕ

Последњи поздрав

дипл. правника
1942–2016.
Остају незабораву наше
кафице, ћаскања, дружења и стручне консултације. Нарочито твоје
пословно увек „хоћу”,
никада „нећу”, тачно
знано шта „пре ћу”.
РАДМИЛА, ЗОРКА,
СВЕТЛАНА и ДОРУ
(20/218775)

Поштованом

БОБАНУ
ЂАЈИЋУ
1942–2016.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој прији
Последњи поздрав течи
од НЕЂЕ

ЖИВАНУ
НЕДЕЉКОВИЋУ
ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ
Татице мој, био си ми све на свету.
Знај да вољени никад не умиру и да ћеш заувек живети у мом срцу.
Твоја ћерка САЊА
(108/219045)

Заувек ћеш остати у нашем сећању.
ГОЦА и баба МИЦА
(138/219105)

(67/218906)

ПАНЧЕВАЦ

ЈОРДАНИ ШУЉА
Све си нас изненадила. Никада те нећемо заборавити.
Сестра НАДА, зет ВЛАДА, сестричина СИЛВИЈА
с породицом и сестричина СЛАВИЦА
(47/218847)

ЈОРДАНИ
од пријатеља
ВУКОВИЋА
(15/218761)

телефон:
013/301-150
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МИЛАН БАРТ ЗАКО
МИЛАН БАРТ ЗАКО

1958–2016.

1958–2016.
Даљина нас је раздвојила, али смо нашли брата и рођака пуног љубави. Остаћеш заувек у нашим срцима.
Последњи поздрав, с поштовањем
EVELYН WILL-BARTH, ELMAR WILL, THERESE STOCKNER
rodj. Barth, dr WERNER STOCKNER, dr SARAA OSTALSKI, DANIEL
STOCKNER, SEBASTIAN STOCKNER, ANDREAS WILL,
SUSANNE WILL

МАЈА МИЉЕВИЋ

(58/218876)

(59/218877)

МИЛАН БАРТ ЗАКО

Наш вољени

Успомене никад неће проћи
Твоји: ЖАНА и пријатељи
(129/219083)

Последњи поздрав нашем

ПАВЛЕ АБРАМОВИЋ
1955–2016.
Наш вољени преминуо је 26. априла и заувек ће живети у нашим
срцима.
Ожалошћени: ћерке САЊА и МАЈА с породицом, брат ЗЛАТКО
с породицом, браћа ИВАН и ДРАГАН с породицама, стрина
ДОБРИНКА и тетка МАРИЈА и таст РАДОВАН с породицом

ПАЈИ

ПАВЛЕ АБРАМОВИЋ
1955–2016.
Заувек ћемо те памтити.
Ћерка САЊА и МАЈА, зет НИКОЛА, унука
НИНА и таст РАДОВАН и прија НЕНА
(94/219008)

(93/219007)

Ветерани ФК „АТП-а”: ЖАРКО, БАБИЋ,
ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА,
БУРЧУЛ, БУДИШКА, ШЉИВАР, ЦВЕЛЕ,
ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, РАША, СЛАВКО, ХАЛЕР,
КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО ЂУРА,
МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ,
ПОП, СТЕЈИЋ, ПОТКОЊАК, ДАМИР, ДАБА,
ВИЦКО и ВЕЛЕ
(92/219006)

Изненада је преминуо наш сарадник

Последњи поздрав школском другу

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом

ПАЈИ АБРАМОВИЋУ

ПАВЛЕ АБРАМОВИЋ

од генерације 1971/75. Машинско-техничке шоле
„Никола Тесла”

ПАЈИ

(96/7219014)

Остаће заувек у нашим успоменама.
Последњи поздрав од колега из Савеза
самосталног синдиката града Панчева
и општина

од колега са спрата: ВЕСНА, МИРА, СВЕТЛАНА,
СТАНА, ВЕСНА А., СОЊА и ЦАЛЕ

(132/ф-699)

(121/219057)

После кратке и тешке болести отишао је у вечност

Последњи поздрав великом човеку, другу и пријатељу

25. априла 2016. преминуо је наш драги

ПАВЛУ
Породица МАРКОВИЋ
(120/219066)

Последњи поздрав драгом ујка

ЈОВИ

МАУРИЦ ПЕТРОВИЋ
1942–2016.

ЈОВИЦА ЈАКОВЉЕВ КИНЕЗ
1950–2016.
Узели су ми душу, али сећање недам никоме.
Супруга НЕВЕНКА
(98/2190169

од породице ЛУКИЋ

МАВРИ
од: СИБИНА, НИКОЛЕ МАЈЕТИЋА,
МЕЦИНГЕРА, СТЕВЕ, РИНГА, ДУНЧЕТА, БАДЕ,
БОРЕ САВАНА, ЉУБИНКА, ЈОВЕ ФИЛИПА,
РАЈКА, ТЕРЗЕ, КЕБЕ, ПЕДЕ ТВОРА, ЈОВЕ
БОСАНЦА,ТОМИЦЕ, ДАЦЕ, ЖЕКИЋА, ШТРОКЕ,
ВУЈЕ, БОШКА ТУЦАКА и комшија БУДЕ
и НЕЂА

(70/218932)

Његови најмилији: синови ИВАН
и НИКОЛА, снаја ДРАГАНА и унучад
ЗОРАН, НИКОЛА, НИКОЛИНА
и МИЛИЦА
(97/219014)

(100/219023)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Нашој драгој

Последњи поздрав синовици

СЛАЂАНА
КЕЉЕВИЋ

СЛАЂАНИ

СЛАЂАНИ

од сестричине SYLVI

од сестре ЦИЦЕ

(37/21824)

(36/218824)

Не постоје речи за нашу тугу.
Твоји: ДЕЈАН, МИРА, ПАВЛЕ и ТОДОР

Од стрица ЉУБА КЕЉЕВИЋА с породицом

Почивај у миру.
Сећање на тебе остаје
заувек.
НЕНАД, ВИКИЦА
и СТАША

(89/219002)

(8/218734)

(17/218766)

СЛАЂАНИ КЕЉЕВИЋ

СЛАЂАНИ КЕЉЕВИЋ
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Обавештавамо све запослене и пријатеље да је
преминуо наш запослени

МИЛОРАД РАКИЋ

Запослени Јавног комуналног предузећа „Зеленило” Панчево, ће се увек сећати Милорада као
драгог друга и колегу

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989.

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево
(86/ф-696)

Време пролази, успомене остају заувек!

АЛЕКСАНДАР
БИСАК

БИСЕРКА ЛУКИЋ

17. V 1989.
Чуваћемо те у срцима.
Иако ниси с нама знај
да те нећемо
заборавити!
Баба МАРИШКА и деда
ЖИВКО

Мила моја, чувам те у срцу већ три године, често
сањам а Потом... твоја порука:
„Сви сте код Кинеза а ја сам сама,
нека Јовица дође по мене”
Дошао је... И остао.
Био ми је једина утеха када си отишла,
како даље... остала сам сама.

(125/219958)

Заувек ћеш остати у мом срцу.
24. априла навршавају се три године како мој
живот нема никаквог смисла

Твоја женица МИЛЕНА
(123/219058)

АЛЕКСАНДАР
Никада те нећемо заборавити!
Таст ГРАДИМИР, ташта
БРАНКА и свастика
ИВАНА

ЂУКА САНАДЕР

(122/219058)

2013–2016.
Сине мој не могу да спавам. Тешке су ми ноћи,
не могу да заборавим твоје плаве очи. Ти си као
звезда плава, небо красиш, анђели те чувају да
се не угасиш.
Љуби те тата и баба ЕВИЦА

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА ЈАКОВЉЕВ
Драги мој брате, отишао си изненада и преко реда.
Туга и бол ће трајати колико и мој живот
али у мом срцу ћеш бити вољен,
а у мојим мислима, никад заборављен.
Хвала вам за сву љубав и радост коју сте несебично пружали свима око себе.
Ваша несрећна сестра НЕНА
(136/219095)

(126/219071)

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989.

Долази и четрдесети дан како те нема, а стално
се питам, зашто баш ти?
Волим те много, сине мој

Годишњи помен

ВУКОТА
НАУМОВ
КОПРИВИЦА

Дани без тебе су дуги. Недостајеш!
Успомена на тебе не може да избледи.
Воли те тата
(124/219058)

дипломирани
економиста
3. V 1994 – 3. V 2016.
Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

РАДОСЛАВ МИНИЋ РАЦКО

(127/219077)

САЛЕ
Твоји: мама, сестра и ИЛИЈА
(19/218772)

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

Двогодишњи помен

Двогодишњи помен

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА

Сећање на тебе болно је,
време које пролази тужно је,
живот без тебе тежак је,
али љубав према теби вечна је!
ЉИЉАНА, ДАНИЈЕЛА и МИРКО с породицом

У суботу, 23. априла
2016. давали смо годишњи помен нашој драгој

(73/218950)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО
ЧКОЊОВИЋ
1949–1996.
Били смо деца кад си
отишао. Љубав према
нашем тати није ни данас престала.
Твоји синови БОЈАН
и ИГОР

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ

СПАСОЈЕ
ПАВЛОВ

СПАСОЈЕ
ПАВЛОВ

2011–2016.

1960–2014.
Све ово време учимо да живимо без тебе, а то је
најтежа лекција у животу. Ту су места на којима
те више нема и тренуци без тебе.
Говоре да ће проћи, а уствари све се понавља.
Све више нам недостајеш.
Воле те твоји синови МИХАЈЛО и МИЛОШ
и супруга РАДА

1960–2014.
Живот није време које
пролази, већ дани који
се памте.
Твој таст ГОЈКО
МАРИНКОВИЋ

Супруг РАДОВАН,
синови НОВИЦА
и ИГОР с породицама

Време пролази, али ти у
нашим срцима остајеш
заувек.
Твоји најмилији

2011–2016.
С љубављу и тугом чувамо сећање на тебе.
Вољени никада не умиру.
Сестра СТАНИЈА
с породицом

(77/218959)

(78/218954)

(2/218715)

(25/218790)

(24/218789)

помен

Пет година живимо без
наше

Двогодишњи помен

Двогодишњи помен

АНКА
МАРИНКОВИЋ

АНКА
МАРИНКОВИЋ

1949–2014.
Не знамо да ли ћемо те
икад преболети, али
знамо да ћемо те увек
волети.
Твоја ћерка
РАДА и унуци
МИХАЈЛО и МИЛОШ

1949–2014.
Нека те моје мисли загрле, моје сузе пољубе и
нека те у тишини вечног мира прати моја љубав.
Твој супруг ГОЈКО

(80/218959)

(79/218959)

(115/219053)

ДЕСАНКИ
БОШКОВИЋ

30. априла, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо
годишњи помен

ЖИВОРАД
ЂОРЂИЋ
2006–2016.
Време које је пролетело
није избрисало успомене и сећање на тебе.
Супруга МИЛИЈА,
ћерке ТАЈАНА
и САНДРА
с породицама

СТОЈАНУ СОКОЛОВУ

(102/219025)

1941–2015.
Година је прошла, а туга и бол остају.

ПАНЧЕВАЦ

Твоји најмилији
(116/219054)

телефон:
013/301-150

Шестомесечни
снаји

СТАНИ
ВЕСЕЛИЋ

др ВАЛЕНТИНЕ
ТОМИЋ

Чуваћемо те од заборава.
Заова ЉУБИЦА
АТАНАЦКОВИЋ
с децом

23. II 1966 – 26. IV 2011.
Успомену на њу чувају:
мајка СТЕЛУЦА, син
СТЕФАН, брат
ВАЛЕНТИН с децом
ВУКОМ и ВИШЊОМ

(44/218843)

(21/218766)

Петак, 29. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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„... Крај моје туге је дан повратка Твог...”
предивна кћери моја

ЈАСМИНА

МИЛЕНА РАЈИН
7. IV 1972 – 4. V 2006.
Милена, наша драга.
Живот је као блесак светла и године теку као
брза река.

Љубави, лепото, анђеле, Ти си била понос породице Каначки.
Прерано си отишла, али
ниси видела праву, ужасну „чашу жучи”, с болом.
Твоја сестра
(6/

Тешких, тужних десет година је прошло како
је болест, немилосрдно сломила диван цвет
твоје младости. Однела си са собом неостварене снове и жеље, а и радост твојих најближих.

МИЛЕНА РАЈИН
7. IV 1972 – 4. V 2006.
Најдража наша,
Прерано су нам Те отргли. Али из наших срца нико Те неможе узети,
никад нећеш отићи.
Увек си са нама и кад плачемо, и кад ћутимо, у свакој изговореној и
неизговореној речи. Ту си у топлом зраку сунца, у дивном сјају звезда,
у нежном цветку...
Волећемо Те док трајемо.
Са много љубави одржаћемо помен Твојој доброј души, у суботу, 30.
априла, у 11 сати.
Твоја сестра ДРАГАНА с децом ДАНИЦОМ и ДАНИЛОМ и до гроба
неутешни родитељи
(54/218872)

Остало нам је само тужно питање, за које одговора нема: зашто је твој боравак међу нама
био толико болно кратак?
Твој прекратак живот учинио је твоје вољене
несрећним, а прерана смрт им је донела вечиту жалост.
Цвеће на твом гробу поручује ти колико нам
недостајеш!
Сиромашнији смо за твој осмех, ведрину, увек
сјајне очи и за твој звонки гласић, али се надамо да су зраци сунчевог сјаја и звездано небо
чувари твог вечитог сна и да твоја чиста душа
бди над нама, заједно са чика Јанчиком, кога
си волела и који те је много – много волео.
Почивај нам у миру драга наша Милена, а ми
ћемо чувати и неговати твоју успомену док
смо живи.
Твоји из Бечеја, Кишбер-а и Будимпеште

ГОРАН ЈОКИЋ
1981–2001–2016.
Вољени Гого, 29. априла, с тугом у срцу и пуно
суза положићемо цвеће
за твој 35. рођендан.
Твоји: мама МИРА, тата
РАДИША и брат
ГРАДИМИР
(101/219024)

30. априла 2016, у 10.30,
на Новом гробљу даћемо шестомесечни помен

„Била сам само лептирић шарени,
3. маја навршава се тринаест година без нашег

Драга моја

на сјајном пољу, само сам лепршати хтела
а немилосрдна кола ме прегазе...”
(Јухас Ђула)
(55/218873)

ОСТОЈИ
ЖУНИЋУ
СЕЋАЊЕ

МИЛЕНИЦЕ
Сви причају да време лечи све, али ево прође десет година откако
ниси с нама, а у мени је туга све већа и већа.
Драга моја, могу ти рећи да ми пуно – пуно недостајеш.
Воли те и љуби твоја тетка РАДА с браћом МИШОМ и САШОМ
(56/218875)

Тужни смо што више
ниси с нама, много нам
недостајеш.
Твоји најмилији

ЈОВАНА ЈОВКЕ
ЈОВИЧИЋА
Излазак на гробље је 3.
маја 2016.
Мајка ЈЕЛЕНА и ујак
ДУШАН с породицом
(99/4659)

(95/219010)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН МАРКОВ РОГАН
2009–2016.

3. маја 2016. године, у
11 сати, на Новом гробљу Панчево, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем

СЕЋАЊЕ

Године пролазе, чувамо успомену на тебе.
Твоје сестре ЗОРА и ВЕРА
(60/218880)

НАТАЛИЈА
КАЋУРИН
30. IV 2015 – 30. IV 2016.

ПЕРО ГАГИЋ
Остајеш вечито у мом
срцу као велики и добри теча Перо.
Твој МОМЧИЛО
са мамом, татом
и баком МИЛИЦОМ

29. априла навршава се
година од смрти нашег

ПЕРО ГАГИЋ
Анђеле мој чекам Те и
тражим да се однекуда
појавиш.
Моја туга и бол су све
већи.
Супруга НАДА
(75/218958

(76/218958)

ПЕРО ГАГИЋ
1950–2016.
Тугујемо за тобом и чувамо те у најлепшим
успоменама.
Твоја породица

ЉИЉАНА
НИКОЛИЋ
ТИНА
1961–1994.
Године пролазе, бол и
туга остају.
Мајка МАРИЈА и брат
ЗОРАН

(74/218958)

(35/218819)

6. маја 2016. навршава се пола године од смрти нашег драгог

ГУЦИЈАН

Никада и ништа није
исто без тебе.
Твоја МИЦА
(10/218749)

Тужно сећање на драгу

НИКОЛЕ
РАНИСАВЉЕВИЋА

Године пролазе

Сећање на поштованог
пријатеља

СТЈЕПАН
ЛОБОР

Успомену на њега
чувају: супруга МИЦА,
ћерка ЦИЦА и синовац
МИЛАН с породицама

МИЛЕНА АНКИЋ

(130/219084)

(84/218976)

НАТУ
30. IV 2015 – 30. IV 2016.

НЕБОЈША

БОСИЉКА

1987–2016.
2000–2016.
Заувек ваше ћерке СТАНКА, СВЕТЛАНА и МИЛЕНА
(88/218901)

МИЛОРАДА ЂОРЂЕВА
БАТЕ ПИШТОЉА

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Супруга ЛЕПОСАВА ЛЕПА, ћерке ДРАГАНА
и ЗОРИЦА и унука ВИКТОРИЈА
(85/218981)

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

Удружење инвалида
рада Старчево
(11/218744)
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Петак, 29. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 30. априла, у 12 сати, на гробљу Котеж, дајемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

29. априла навршавају се три дуге болне
године откад ниси више с нама

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ

ДУШАН ДУЛЕ
АТАНАСОВСКИ

1947–2016.

20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

МИЛИЦА ГРБА

Много нам недостаје.
Успомену на њега чуваћемо с љубављу, поштовањем и захвалношћу за све што је чинио за нас.

Чувамо те од заборава.

Супруга ЉИЉАНА и синови ПРЕДРАГ и МИЛОШ с породицом
Твоји: ЖИЖА и БОРИС

(53/218871)

27. априла 2016, у 81. години, преминула
је наша драга супруга и мама

(72/218949)

рођ. Вишнић
1935–2016.
Хвала ти на бескрајној љубави што си нам
пружала. Част нам је и понос што смо те
имали. Бог једино зна колико смо те волели.
Последње збогом на пут у вечност.
Никад те нећемо заборавити.
Твоји најмилији: супруг РАДОСЛАВ, син
МИОДРАГ с породицом, ћерке ОЛИВЕРА
и СВЕТЛАНА с породицама
(14/219047)

Сећање на нашег супруга, оца и деду

4. маја 2016. навршава се годину дана откада није с нама

Навршавају се четири
године откад није с нама

МИЉА КИЗИЋ

СЛАВКО
ЦВРКОТИЋ

Породице ДОЈЧИНОВСКИ и МИЛОВАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомене на
тебе.
Син ЗОРАН, снаја ВЕСНА, унука ТАМАРА
с породицом и унук РЕЉА

(83/218968)

(87/218992)

1938–2012.
По добру те памтимо, с
поносом помињемо и од
заборава чувамо.
Супруга и деца

1. маја 2016. године навршавају се две године
откако није с нама наша драга кума

СТЈЕПАН ЛОБОР
30. IV 2012 – 30. IV 2016.
Породица ЛОБОР
(62/218892)

СНЕЖАНА ПАРЧЕТИЋ
Никада те нећемо заборавити.

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен

(104/219037)

Мила наша

ЉИЉАНА
ЧИНИЋ

МИЛОРАДУ
ШКОДРИЋУ

Година за годином пролази, а туга за тобом никада.
Свекар и свекра

2000–2016.
Прошло је шеснаест година без тебе.
Пуно бола, туге и суза
за тобом.
Твоја мама

(52/218869)

(64/218994)5

20.IV 1951 – 3. XI 2015.
Празнина и туга је прејака, јер наша љубав је
бескрајна.
Недостајеш многима, а
највише твојима: ВЕРИ,
СРЂАНУ, ВИОЛЕТИ
и МАРКУ

СНЕЖА

(45/218843)

Двогодишњи помен

У суботу, 30. априла
2016, у 11.30, на Новом
гробљу даваћемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

26. априла 2016. навршило се годину дана откада није с нама

ПРЕДРАГ
ЈЕШИЋ
Увек ћеш бити с нама, у
нашим срцима.
Твоји: мама и брат
с породицом
(105/219038)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА ПАРЧЕТИЋ
25. XII 1970 – 1. V 2014.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Твоји: ВЛАДА и МИЛИЦА
(69/218216)

30. априла 2016. у 11 сати, даваћемо полугодишњи помен нашем

ДРАГАНУ
УРШИЧИЋУ

ТРАЈАН
АНДРИЈЕВСКИ

МАРКО
ГРУЈИЧИЋ
МАКИ

САВА
ВУКОВИЋ

Рођени наш,
ни после двадесет година не можемо разумети
зашто се баш теби то
морало десити.
Никада нећемо моћи да
прихватимо истину.
Бол, бол и само вечна
бол.

Мила моја мати, ја ни
после годину дана не
могу да се помирим с
тим да те нема!
Одувек си била и заувек
ћеш остати у мом срцу.
Нека те анђели чувају и
нека ти је вечна слава.

Твоји најмилији

Заувек ожалошћен твој
син МИКИ

(57/218875)

(91/219005)

29. IV 2014 – 29. IV 2016.
СЕЋАЊЕ

Ожалошћени: супруга
ЈОВАНКА, ћерке
МАРИЈАНА и НАТАША
с породицом

Време пролази, туга
остаје у срцу сестре
МИЛИЦЕ с децом

(68/218915)

(90/219003)

ГОРУНОВИЋ

МИЛЕНКО
БОГДАНОВ
2015–2016.

29. априла навршавају
се две године од смрти
нашег драгог

Минути, сати, време лети. У срцу те чува и
увек те се сети твоја
кћерка МАЦА, зет
ДРАГАН, унуке МАГИ,
ТЕА и АНДРЕА

Сваки нови дан, нови је
врисак да те врате! Требаш нам! Али ти не можеш чути то анђеле...
Растргли су ти чедни
живот, сви те знамо, а
правде никада неће бити, јер оваква бол цену
нема!
…
Хвала што је икад постојало биће као што си
био ти!
Боки најдражи!

(81/218960)

(135/219096)

СВЕТОЗАРУ
ЖИВКОВУ
ТОЗИ

Хвала за сву пружену
љубав и подршку.
Твоји: ГОРДАНА,
СНЕЖАНА и ЈЕЛЕНА
(46/218846)

НЕГОСЛАВ

ВИКТОРИЈА

1940–1996.
1943–2002.
Од сина ГОРАНА и ћерке ВЕСНЕ с породицом
(48/218848)

БОЈАН
МИЛЕНКОВИЋ
Мили Бокице, лепото и
доброто, док нас има
нећемо те заборавити.
Твоја кева и САЊА
(131/219096)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ТРАЈАНА
АНДРИЈЕВСКОГ
ТАЛЕТА
1952–2014.
Никад га неће
заборавити: брат
ЉУБЕ, братанац ГОРАН
и братаница ТАЊА
с породицама
(63/218892)

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

4. маја навршава се тридесет година од смрти наше

МИРЕ РАДАК КОЛАР
Њени: мама, ДРАГАН, СИНИША и СРЂАН
(49/218861)

Петак, 29. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 30. априла даваћемо годишњи помен драгом супругу, оцу
и деди
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Драги наш сестрићу и брате, прошла је тужна година откако ниси с нама. Заувек
ћеш живети у нашим срцима

БОРИСАВУ КРИШАНУ
1943–2015.

ДРАГАН РЕНОВЧЕВИЋ

IN MEMORIAM
28. IV 2010 – 28. IV 2016.
Наш неизмерно вољени супруг и тата

Много је лепих успомена да те памтимо, да о теби с поносом причамо, али и да те никад не заборавимо. Нека те анђели чувају.
Твоја тетка ЈУЦА, теча ПАВЛЕ, сестра
ВЕСНА и брат ЂОРЂЕ с породицама

Твоји најмилији
(7/218732)

(51/218868)

СЕЋАЊЕ

30. априла навршиће се седам тужних година

прим. др ДОБРОСАВ
В. ПАВЛОВИЋ ЛЕВЧАНИН
гинеколог-акушер
Шест година живи у нашим топлим сећањима и
драгим успоменама.
С љубављу: супруга ВЕРИЦА БЕБА
и кћерке ДОБРИЛА, СЕНКА и НЕВЕНА

СЕЋАЊЕ
на моје родитеље

(1/217923)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ЛАЛИЋ

ДИВНА
КАРАЈЧИЋ

1945–2009.
Дан за даном пролази, али ни један без туге и бола на твој насмејани лик и великој љубави за
животом, остаће нам вечно у сећању.
С љубављу ћемо чувати успомену на тебе.
Твоји најмилији

Све пролази, туга остаје.

(40/

(9/218738)

1999–2016.

ЗДРАВКА
КАНАЧКИ
1. V 2013 – 1. V 2016.

СТЕВАН
КАНАЧКИ
27. V 1975 – 27. V 2016.

С љубављу и надом у срцу
Ваша ћерка ВЕСНА с породицом

Син ОБРЕН

(82/218966)

ЂУРЂЕВКА
КЕБИЋ

СЛАВКО
БОЖИЋ

Супруга ЦЕЦА, синови
ЗОКИ и МИКИ, снајка
МАРА, унуке ИРИНКО
и ХРИСТИНА

1932–2014.
27. априла навршавају
се већ две тужне године
откако си нас напустила. Поносни смо што
смо те имали, захвални
смо за сваки тренутак
који си провела с нама
и срећни за много лепих успомена.
Заувек те много воли
ћерка РУЖА
с породицом

(50/218863)

(30/218796)

29. IV 2012 – 29. IV 2016.

СЕЋАЊЕ

У суботу, 30. априла, у 11 сати, на Католичком
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци

ОБРАДОВИЋ

Празнина је све већа, а
само време пролази. У
нашим си срцима, мислима и сновима, драги
наш Славко.

ДИМИТРИЈЕ
ЂОРЂЕВ

ЦВЈЕТА

РАДОСЛАВИ ДЕМЕТЕР

ЈОВАН

2013–2016.
2012–2016.
Недостајете... и дани када је све било тако лепо.
Када је за срећу било довољно само да вас видимо, чујемо...
Ваше ћерке с породицама
(135/219102)

1932–2016.
Нека твоја племенита душа нађе вечни мир. Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоја ћерке ЗОРИЦА, ЈЕЛИЦА, ВИКТОРИЈА,
син ЈОВАН, зетови БРАНИСЛАВ, БРАТИСЛАВ
и СТЕВАН, снаја МИЛИЦА, унуци ГОРАН
и ДАРКО и унуке КАТАРИНА и МАРГАРЕТА
(71/218943)

Прошло је тридесет година откада није с нама

Четири тужне године

1. V 2001 – 1. V 2016.
Петнаест година чувају
те од заборава твоја
ДАНИЦА, ћерке
ЈЕЛЕНА, ЉИЉАНА
и МИЛИЦА и унуци
АНЂЕЛА и БЛАГОЈЕ
(31/218797)

У суботу, 23. априла навршило се шест месеци
откако није с нама наш
вољени

НЕДЕЉКО ВРАНИЋ
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у
којем те нема. Живиш у свакој нашој сузи, речи и
успомени.
Колеге ХИП „Азотара” Лабораторија
(32/21887)

СЕЋАЊЕ

ВИДОЈЕ
РИСТИЋ ЧИЧА
из Омољице
У среду, 4. маја 2016, у
11 сати, даваћемо помен
на гробљу у Омољици.
С поштовањем
породица

ЛАЗАРЕВИЋ

ЂУРЂЕВКА
МИРКОВ

ВУЧКО
КАРАЛИЋ

1932–2014.
Недостајеш...
заувек
ћеш бити у нашим срцима.
Твоје ЈЕЛИЦА
и СИЛВИА
ГАЛАМБОШ

Драги Вучко, четири године је прошло откад
си нас напустио.
Сећање на тебе не престаје.
Твоји најмилији:
супруга с децом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга КАМЕНКА
и породица ИЛИШЕВ

Вечно ожалошћени:
супруга РАДА, браћа
ТИХОМИР и РАДУЛ и
старатељ МОМЧИЛО

(29/218795)

(119/219065)

(28/218794)

(5/218728)

НИКОЛА
МАТИЋ
1931–2012.

ИЛИЈА
АЛЕКСИЋ
ЈЕЛИЦА

ВЛАДИМИР

2004–2016.
1993–2016.
Док ми живимо, живећете и ви у нама.
Ћерка ДАНИЦА и унука САЊА
(23/218780)

(22/218777

Прошле су две године туге откада с нама ниси, наша драга

IN MEMORIAM

КРИПЕЛЦ

ГИЗЕЛА ИЛИЋ
6. VII 1943 – 2. V 2014.
Твоји: син ЖЕЉКО, снаја ВИОЛЕТА, унуци ГОРАН
и ПРЕДРАГ
(41/218830)

МИЛЕВКА
1946–1996.
Прерано су нас напустили.

ИЛИЈА ТОМИЋ

ДРАГАН ДАБИЋ

ФРАЊА

Сине, дани пролазе, туга и бол у срцу остају.
Твоја мајка и брат с породицом

1937–2002.
МАТИЛДА и СВЕТЛАНА
(4/218722)

(3/218)

28. IV 1996 – 28. IV 2016.
Вечно у нашим срцима и
мислима.
Породица
(65/218904)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

РОЂЕНИ

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

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

Добили близанце – сина и ћерку:
7. априла: Стефана и Сару – Ивана и Јован Радмановић.

Пружа вам се изванредна мо-

Шта год да радите, налазите за-

гућност да уложите у посао који
сте до сада само прижељкивали.
На дуге стазе то може бити исплатива инвестиција, али пажљиво бирајте сараднике. Партнер
ће се трудити да вам приушти
дивне тренутке. Несаница.

довољство у томе, али и исплатиће вам се. Већи новчани добитак
биће изненађење. Играјте лутрију, могло би вам се посрећити, али не претерујте. Проблеми са желуцем. Миран љубавни период.

Добили сина
15. марта: Вука – Марија и Небојша Главонић; 18. марта: Данила – Тамара Тановић и Владимир Ђорђијевски, Лазара – Соња Величковић и Станиша Пешевски; 21. марта: Радивоја
– Душица и Иван Златановић; 27. марта: Виктора – Даница и Јан Кралик; 28. марта: Милана – Зорица Марковић и Данијел Шкртић, Милоша – Дијана Драмлићанин Јурешић и Владимир Јурешић; 29. марта: Немању – Ивана и Ненад Милутинов; 31. марта: Лазара –
Снежана Максић и Горан Ћирика; 2. априла: Луку – Тања и Роберт Клепић, Уроша – Наташа и Ненад Латић; 3. априла: Андреја – Александра Ангеловски Иваница и Стеван
Иваница, Младена – Тамара Матијевић и Борис Стојичић, Јакшу – Адела и Зоран Станковић; 4. априла: Павла – Биљана и Јосиф Матковић; 5. априла: Балажа Ноела – Анита
Шебешћен Кереши и Јанош Шебешћен, Огњена – Изабела и Дејан Ђукић, Вању – Јелена и
Марко Анкић, Николу – Сања Остојин и Александар Симић; 6. априла: Виктора – Зорица
и Сава Јон, Вукашина – Кристина Стаменковић и Миливој Саванов, Петра – Тања Ивановић и Божидар Аћимов; 7. априла: Огњена – Сандра Чавошки и Александар Шорђан; 8.
априла: Матеју – Јелена и Сретен Стојановић; 9. априла: Николу – Ђенђика и Милош Алексић; 1. априла: Душана – Дарија Недовић Давитков и Иван Давитков; 12. априла: Станимира – Санелма Радуљ; 13. априла: Алексу – Мелита и Владимир Митровић.

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

(23. 9 – 22. 10)

16. марта: Qi Yue – Shengjing Li и Jiangxiong; 18. марта: Николину – Зорица Николић и Милан Јаначковић; 26. марта: Милицу – Ана и Ђани Ника, Кристину – Драгана Савић и Дарко Константинов; 27. марта: Ану – Неда и Борис Лукић; 28. марта: Александру – Кристинела Згајба и Саша Николић; 29. марта: Анђелу – Јелена Ган и Драган Јон; 31. марта: Невену – Маја и Михајло Угреновић; 30. марта: Јању – Дајана Ђорђевић и Лазар Режа; 1.
априла: Наталију – Снежана и Огњен Королија, Николину – Маринела и Сава Јанков; 2.
априла: Николину – Маја и Радован Митровић; 3. априла: Николију – Драгана Ћирков и
Марјан Миленовић, Анђелу – Љиљана Стојков и Марко Петровић, Анђелку – Милица Матијевић и Зоран Митрашиновић; 4. априла: Јану – Татијана и Саша Рајковић, Тару – Славица Алимпић и Маријан Стефановић, Ању – Оливера и Ненад Драгојловић, Тамару – Татјана Јонић и Ђорђе Стојовић; 5. априла: Тару – Марина и Далибор Тодоровић; 6. априла:
Николију – Јелена Момировић Недић и Дејан Недић; 7. априла: Теу – Милена Младеновић
и Жарко Костић; 11. априла: Ану – Биљана и Срђан Тодић; 15. априла: Дуњу – Дејана и
Младен Бркић.

СОС дечја линија „Број за проблем твој”
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили ћерку

бесплатни позиви 9-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Ован

ВЕНЧАНИ
10. априла: Јелена Мунић и Филип Симин; 16. априла: Анђела Алексовска и Александар
Милошевић, Сања Мутавџић и Слободан Михајлов, Милица Вјештица и Новица Брковић;
17. априла: Ружица Бера и Ненад Шолаја, Александра Нинић и Владимир Кошарић;
21. априла: Маријана Илић и Александар Ђорђевић, Јелена Јовески и Зоран Тулић.

УМРЛИ
7. априла: Гордана Фара (1947), Љиљана Тасић (1967); 9. априла: Светозар Јожика (1935),
Јован Миучин (1953), Милева Анђелић (1925), Мира Маурер (1939), Стеван Гашпар (1935),
Јелица Андрејин (1947), Јахија Џемиље (1938); 10. априла: Веселинка Попов (1939), Стана
Михаљчић (1934), Босиљка Петров (1940), Горица Марјанов (1941), Ана Станисављевић
(1934), Добрила Радосављевић (1928), Вида Небригић (1947); 11. априла: Иштван Секељ
(1955), Мирон Шахнипашић (1946); 12. априла: Радомир Пишчевић (1943), Јожеф Кужнер
(1940), Милош Џамић (1936), Иштван Ковач (1951), Милица Стојчић (1932); 13. априла: Божана Крчадинац (1930); 14. априла: Мирјана Борић (1955), Православка Чика (1940), Милева Петковски (1927), Стана Ђурђев (1932), Рожика Гађи (1940), Момчило Здравковић
(1924); 15. априла: Богољуб Танев (1956), Златанка Милосављевић (1933), Момчило Будалић (1951), Милица Вукаловић (1933); 16. априла: Олга Живков (1943), Никола Крчадинац
(1946), Благоје Јаћимовски (1941), Јован Јовић (1932), Наталија Палић (1934); 17. априла:
Љиљана Јовановић (1959), Ержа Цицка (1936); 18. априла: Смиљана Филиповски (1943),
Катарина Кнежевић (1940), Ђуро Нам (1950); 19. априла: Мирјана Побра (1942), Миленија
Митровић (1937), Радоје Вујичић (1958); 20. априла: Златомир Живанов (1940), Вера Ђокић (1925); 21. априла: Слађана Кељевић (1971), Слободан Ђајић (1942).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Могуће је да ће доћи до неке ре-

Ако из ове игре желите да изађете

организације тамо где тренутно
радите и врло је могуће да ће то
обухватити и вас, највероватније
променом радног места, па чак и
зграде у којој радите. Болови у
доњем делу леђа. Проводите
време с блиским људима.

као победник, пожељно је да потражите помоћ. Велике идеје је понекад
тешко спровести у дело самостално.
Не мењајте свет, мењајте себе, и не
доживљавајте све лично. Могућа
анемија. Није партнер тако лош, само га понекад треба саслушати.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Кад помислите да је готово, долази спас. Не заступајте мишљење већине, јер ћете у пресудном
тренутку остати без подршке. Стрпите се мало. Краћи пут је исплатив. У љубави следе период стабилности и велика подршка партнера. Болови у врату.

Вероватно ћете радити два-три
посла истовремено. Неки од њих
ће захтевати и честа путовања, а ви
сте помало уморни. У игри је велики новац, можда и продаја неке некретнине. Не будите брзоплети. Не
кривите партнера баш за све, пружите му руку, лакше је удвоје.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

На пољу финансија ситуација је
веома променљива. Стари проблеми полако почињу да се активирају и ово је време кад морате да их
решите. Не сањајте отворених
очију. Партнер се већ одавно повлачи због ваших излива нервозе.
Пазите се повреда.

Не правите радикалне резове.
Ако баш морате, идите на пут који
дуго планирате. Посао живота вам
је надохват руке – неколико детаља
и остварили сте свој сан. Партнер
вам пружа подршку, али и ви се
мало више отворите, насмејте се,
запевајте... Стомачни проблеми.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Највише времена проводите на

Одредите шта су вам приоритетни

послу, јер сте ту најсигурнији. Ако
немате обавезе, ви их сами створите. Несугласице с породицом и
партнером су све учесталије.
Предузмите нешто да то средите,
јер ви изазивате љубоморне сцене. Више спавајте.

животни циљеви и добро размислите пре него што кренете у рашчишћавање. Све је некако на климавим ногама, али ништа се не решава само
од себе. У љубави сте несигурни у
осећања особе коју дуго знате. Организујте сусрет и добар разговор.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Гомила нерешених питања у вези
с наследством. Преоптеретили сте
себе кредитима или непланираним
куповинама. Ставите тачку на све
то. Новац који очекујете мало ће
каснити, па се реорганизујте што
пре можете. Партнер посустаје,
као да бежи. Могуће су алергије.

(19. 2 – 20. 3)
Проверите све документе, читајте их
онолико пута колико је потребно како
бисте били сигурни да нећете погрешити. Пословни пут ће вам помоћи да
испливате на површину и једно време
се ту и одржите. Не улазите у сукобе
на послу, тако ништа нећете решити.
Подршка долази из куће.

Припрема: Момир Пауновић

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

АНАГРАМИ

СУДОКУ

Речи су састављене од следећих слогова: ВАЧ, ВИ, ДИК, И, И, Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као занимљиНА, НАК, НИ, НО, ПРИ, РА, РА, РЕ, РИ, РИ, РИФ, СА, СТА, ва игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да
СТА, СТЕ, ТА, ТЕЉ, ТИ, ТИ, ТО, ХА, ШЕ, ШИ.

1
1

2

3

4

5

6

сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3 х 3 садрже
бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду, ни у
колони, ни у унутрашњем квадратићу.

7

6

4

7

БИВША ГИМНАСТИЧАРКА

4
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8
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4
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Вежбачица беше
којој свет се диви,
у сећању лепом
њен ЛИК МЕНИ живи.
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НАРАВНО,
ПРВО РАДНОСТ
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7 2

РЕШЕЊА – Испуњаљка: наклада, дамасти, маслина,
Мубарак, Ла Плата. Анаграми: родна равноправност,
Нели Ким. Магични штит 7 х 9: пристанак, диктатори,
истеривач, старешина, хатишериф, иновирати, са’ранитељ. Судоку: 126758943, 345129678, 987346512,
859671324,
672483195,
431295867,213864759,
798512436, 564937281.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. сагласност, 2. владари који имају апсолутну власт, 3. избацивач, 4. руководилац, командант, 5. својеручна наредба султана, 6. уводити новине, 7. особа која сахрањује, гробар (покр.).
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 29. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

ОД ЕНТУЗИЈАЗМА „ГИМЗЕЛЕНИХ” ДО БУЂЕЊА НАДЕЛА
Дан планете Земље – 22.
април званично је установљен
1992. године, а данас се обележава у око сто педесет држава.
Тог дана широм света вредни ентузијасти труде се да укажу на огроман значај очувања
природе, проблеме изазване
све већим загађењима насељених места и покушавају да на
разне начине побољшају квалитет животне средине.
Ни многи агилни становници нашег града овим поводом
нису затајили, па је организован низ активности, а у наредним редовима описаћемо најупечатљивије.
Поводом Светског дана планете Земље у петак, 22. априла,
на више локација одржане су
разноврсне активности којима
се указује на значај очувања
животне средине.
Тако су представници Градске управе Панчева, односно
Владимир Деља, већник за
екологију, као и људи из неколико институција и уредништва редакције часописа „Екопедија”, организовали још једну
еколошко-едукативну посету.
Након Омољице, Иванова, Јабуке, Глогоња и Долова на ред
је дошао Брестовац.
Стручњаци из Института
„Тамиш” тамо су представили
пројекат „Збрињавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља”, чију је реализацију подржао Град Панчево.
Захваљујући донацијама комуналних предузећа „Хигијена” и
„Зеленило”, у двориштима
школе и Меснe заједницe посађено је цвеће и постављене
су нове стубнe кантe за смеће.

Већник за екологију у Брестовцу

„Гимзелени” у акцији
Демонстриран је и оптимални
модел прикупљања амбалажног отпада у склопу акције
„Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди”, која окупља ученике
основних и средњих школа из
Панчева и нaсељених мeста. За
ђаке – учеснике радионице
обезбеђен је примерак еколошког буквара „Екобуквица” аутора Зорана Букура.
Представници градских институција водили су разговор
са члановима удружења „Наша
Поњавица” на тему перспективе тог водотока и добили неколико предлога шта то ургентно
треба урадити, а као прва мера
издваја се обележавање.
Како попити цеђени сок?!
Једну од највећих акција поводом Дана планете Земље организовали су еко-секција „Гимзелени”, коју су образовали
ученици Гимназије „Урош
Предић”, Канцеларија за мла-

Изложба у јабучкој школи

де и Дом омладине Панчево,
заједно с бројним волонтерима и активистима.
Први део програма одвијао
се на тргу код два бела медведа, на којем су најмлађи правили музичке реквизите од рециклираног материјала. Теренска јединица Црвеног крста представила је игрицу
„Миша и Маша”, чији је циљ
био скретање пажње на трговину људима, а удружење „На
пола пута” презентовало је
своје радове од рециклираних
материјала. Програм су употпунили млади еколошким
џем-сешном, а малишани су
кредама у боји осликавали делове платоа еко-порукама.
Програм је настављен у дворани „Аполо” изложбом ликовних радова ученика Гимназије на тему „Лакше је пољубити цуру него попити цеђени сок”. За најуспешније су
припремљене награде, а прво
место је припало ученици
Ивони Поповић.
Потом су се представили активисти организација младих,
као што су УГ Покрет горана и
центар волонтера, Регионални
волонтерски центар, Црвени
крст, „Компас”, Унија средњошколаца, ЖМИГ и „Гимзелени”, и давали упутства за то
како им се заинтересовани
могу придружити. Удружења
грађана „Сунцокрет” и „Connecting” презентовала су своје

кампове, еко-секција „Гимзелени” припремила је интерактивну презентацију о петогодишњем раду, а било је омогућено и сликање специјалним
реквизитима у фото-кабини,
док су они храбрији имали
прилику да се опробају у екокараокама ученичког парламента Гимназије.
Улаз на манифестацију био
је симболичан (пластичне
флаше или лименке), чиме је
указано на значај рециклирања
и очувања животне средине.
Звездани шатор
Живо је било и у Основној
школи „Мирослав Мика Антић”, где је постављен мобилни планетаријум, савремено
наставно-педагошко средство
у облику куполе висине око
три и по метра и ширине основе од око шест метара. Овај
„звездани шатор” дочарава изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит
приказ осамдесет сазвежђа,
планете Сунчевог система,
оријентацију у простору, координатне системе, маглине,
звездана јата и друге галаксије.
Предавачи су били професионалци из Друштва астронома Србије, који су ученицима од трећег до осмог разреда,
као и наставницима, на научнопопуларан начин приближили пре свега нашу, али и
друге галаксије.

ОДРЖАН УСКРШЊИ ЕТНО-БАЗАР

У сусрет највећем хришћанском празнику
Пред наступајући највећи
хришћански празник православних хришћана Удружење
жена „Панчевке” је у среду,
27. априла, уз помоћ Града и
ЈКП-а „Зеленило”, приредило
базар рукотворина и домаће
радиности, под називом „У сусрет Ускрсу”.
За ту прилику на Корзоу је
десетак удружења жена и инклузивних организација с
много укуса и добре воље
опремило своје штандове. На
њима су грађани могли да за
мало новца прибаве веома
привлачне и креативне поклоне, али и да се осладе правим
домаћим ђаконијама.
Тако су се на штанду „Панонки” могли набавити разни

колачићи; чланице војловачког МКУД-а „Тамаши Арон”
припремиле су посне, али укусне шамролне, Ивановчанке
из још једног МКУД-а („Боназ

У јабучкој школи „Гоце Делчев” отворена је интересантна
изложба: еколошка секција
„Млади биолози”, коју води наставница биологије Кристина
Балан, изложила је тридесетак
радова од рециклираног материјала. Многе од тих модних
креација веома су употребљиве,
а неке приказују иновативне
технике комбиновања рециклажног и природног материјала.
Део ученика, чланова секције, направио је и пригодан
пано, који ће током целог маја
подсећати на значај рециклаже, па је ово догађање увод у
мајску акцију прикупљања рециклажног материјала у организацији ЈКП-а „Хигијена”.
С друге стране, новоформирано Удружење спортских ри-

боловаца „Надел” организовало је акцију чишћења приобаља поменутог водотока. Одзив
је био импозантан, преко шездесет волонтера сакупило је
око сто џакова на све стране
разасутог смећа, а није „недостајало” ни тракторских гума
и медицинског отпада. Очишћен је део око моста и прилаз устави, где би требало да
буде изграђен паркинг. За похвалу је и то што су Старчевцима у помоћ пристигли и
пријатељи из Омољице, Панчева, па чак и из Београда.
Напослетку је председник
поменутог удружења Далибор
Танев оповргао гласине да у
Наделу нема рибе, тако што је
брзински упецао три црвенперке и једну бабушку.

Фронтално чишћење Надела

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Јаза
Мужјак који у себи има крви
јазавичара пронађен је у
Скадарској улици на Кудељарском насипу, у близини
супермаркета „Родић”.
Пратио је женку у терању
са још неколико паса и вероватно је због тога и побегао
од куће. Нема чип, али га
власник може наћи у градском прихватилишту или позвати телефон 352-148.
Није агресиван и воли да се дружи с другим псима.
Шандор”) кекс-торту и пите
од вишања и јабука, а Етно-кутак из Качарева је, поред слатко-сланог програма, изложио
и накит, торбе... На штанду
СКПД-а „Ђетван” посебну пажњу је привукло дрво окићено
разнобојним јајима.
Припаднице Актива жена
из Опова изнеле су бројне зеке
и лутке; брестовачке „Сосе” су
понудиле корпице од новина
и осликане тикве; „Новосељанке/Boboacele” су у декупаж
техници направиле веома занимљиве тегле, црепове и
флаше, а Старчевке из „Неолита” – корпице разних облика и, рецимо, јаја чуваркуће у
целофану.

Те зга шти ће ни ка до ма
„Срце у Јабуци” шаренела се
од рукотворина, а истицали
су се јастучићи у облику зека. С друге стране, полазници Дневног боравка „Невен”
из уста но ве СО ШО „Ма ра
Мандић” приказали су много
тога – од ускршњих венчића
до јаја у гнезду.
Све у свему, одржан је још
један успешан базар, који даје
додатну вредност ономе што
вредне руке створе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Хаски
Ова женкица, која изгледом
неодољиво подсећа на хаскија,
ухваћена је у Јабуци пре неколико дана. С обзиром на то да ни
на који начин није обележена,
немогуће је пронаћи власнике.
Веома је мирна и послушна,
а ако неко жели да је удоми,
може отићи у службу „Зоохигијене" у Власинској улици 1, будући да ће пас бити тамо до
удомљавања или враћања власнику.

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

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

АЊА ПЕТОСТРУКА ПРВАКИЊА БАЛКАНА

КРУПНИМ КОРАЦИМА – НАПРЕД!

Најбоља српска пливачица
Ања Цревар, наша суграђанка,
још једном је задивила спортски свет. Она је прошлог викенда учествовала на Првенству Балкана у грчком граду
Волосу, где је освојила пет
златних медаља у конкуренцији јуниорки. Тријумфовала
је у свим дисциплинама у којима је учествовала: на 200 и
400 метара мешовито, 400 и
800 метара краул, као и у трци
на 200 метара делфин.
Учесница предстојећих Олимпијских игара у Бразилу освојила је и две бронзане медаље

Динамо донео бодове
из Лазаревца
ЖРК Панчево
обезбедио опстанак
на овом такмичењу, и то у
штафетама на 4 x 100 и 4 x
200 метара краул. Заједно са
Ањом у штафетама су пливале и Вања Муртин, Јована Ђурић, Ивана Марић и Мила Секулић.

СВЕТСКИ КУП У РАФТИНГУ

ВИР У ОДАБРАНОМ ДРУШТВУ

Светски куп у рафтингу у дисциплини Р4 одржан је недавно у аустријском граду Вилдалпену. То је било прво надметање за панчевачки тим
Вир у овој сезони, који је наступио у саставу: Бранислав и
Мирослав Барашевић, Милош
Петровић и Ненад Миковић. У
конкуренцији 43 екипе наши
суграђани су заузели десето
место у укупном пласману.
Првог дана је одржан ноћни
спринт под рефлекторима и у
тој дисциплини Панчевци су
били петнаести. Следећег јутра су наступили у дисциплини Х2Х, у којој су били осми, а
истог дана, увече, под рефлекторима, приређене су две веслачке трке у дисциплини
слалом. Наши суграђани су у
првом надметању били шести,
а у другом су заузели осмо ме-

сто. Последњег дана је веслан
спуст у дужини од 12 км и у
тој веома исцрпљујућој дисциплини Вир је заузео десето место.
Била је то за наше суграђане
одлична провера форме, али и
прво сусретање с дивљом водом у овој сезони. Ове године
им предстоји много такмичења. Већ за три недеље на програму ће бити надметање у
Нишу и прва од две изборне
трке за пласман на Светско
првенство, које ће бити одржано крајем године у Дубаију,
на вештачкој стази. Уколико
буду имали довољно новца,
чланови Вира ће учествовати
на три европска купа: у Бањалуци, Бугарској и Чешкој.
Постоји могућност наступа
на још једном светском купу –
у Кини, у јулу.

Утакмицама осамнаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Супер Б лиги. Рукометаши
Динама су на програму имали
тешко гостовање у Лазаревцу и
мегдан с домаћом Колубаром.
Био је то прави првенствени
окршај, жесток дерби у коме су
момци из нашег града показали због чега су лидери на табели. Момци које предводи тренер Иван Петковић победили
су с 35:31 и тако направили
још један крупан корак ка српској рукометној елити.
Колубара је добро започела
меч, имала је предност на почетку утакмице, али су Бранко
Радановић и његови саиграчи
убрзо ухватили свој препознатљиви ритам, па су преокренули резултат и на одмор отишли
са четири гола „вишка” (15:19).
У другом полувремену је виђена готово иста слика. Домаћи су кренули нешто агресивније, али врло брзо су морали
признати да у овом дуелу немају никакве шансе за изненађење. Капитен Бранко Радановић је још једном показао како

Седмо Првенство Србије у
спортском обарању руке одржано је у суботу, 23. априла, у
Хали спортова у Панчеву.
У женској конкуренцији титулу је освојила Јелена Узелац
из Новог Сада, а нови апсолутни шампиони Србије постали
су Горан Жепина из Каћа (десна рука) и Иван Веселић из
Ваљева (лева рука). Такмичари су се надметали у категоријама до 80, 90, 100 и преко 100
кг. Освајачи медаља на Првенству Србије аутоматски постају
репрезентативци, који Србију
представљају на међународним мечевима. Надметање у
Панчеву било је и квалификациони турнир за учествовање
на Европском првенству, које
ће бити одржано у Букурешту
крајем маја.

Одличне резултате на такмичењу у Хали спортова на
Стрелишту оства ри ли су и
наши суграђани. Тамара Микић је освојила сребрно одлич је, Дар ко Срећ ко вић је
тријумфовао у категорији до
80 кг (лева рука), а у надметању такмичара од 90 кг Нико ла Мар ко вић је осво јио
сребро, а Марћело Русован
бронзу. Милош Минић је победио у категорији такмичара преко 100 кг.
У надметању десноруких
обарача Дарко Срећковић је
био трећи у категорији до 80
кг, Марћело Русован други, а
Никола Марковић трећи у
конкуренцији до 90 кг, док је
Милош Минић освојио сребрну медаљу у супертешкој категорији (преко 100 кг).

му 7. маја, када ће у Панчеву
гостовати Врбас.
Рукометашице ЖРК Панчева оствариле су још једну победу, којом су обезбедиле опстанак у Супер Б лиги. Девојке
које предводи тренер Игор
Шуловић су прошлог викенда
у Хали спортова на Стрелишту
савладале Раднички из Свилајнца са 27:19.
Гошће су у наш град допутовале као потпуни аутсајдери,
јер имају веома млад тим који
у досадашњем току шампионата није остварио ниједан тријумф. Зато је тренер Шуловић
шансу да играју пружио и де-

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

УСПЕШНА СЕЗОНА...
Кошаркаши Крис-кроса су се
победом опростили од својих
навијача. Они су прошлог викенда, у претпоследњем колу
Прве српске лиге, у Хали
спортова на Стрелишту савладали Словен из Руме са 82:62.
– Није то била баш квалитетна утакмица, али пресудила је наша већа жеља. Водили
смо током целог сусрета, али
госте смо коначно „сломили”
у последњој четвртини. Утакмица је имала и свечани карактер, јер су наши кадети
шампиони Војводине, а млађи
пионири су други у Покраји-

ни. За нама је сјајна сезона –
рекао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.

У последњем колу Панчевци су у Житишту изгубили од
Светог Ђорђа са 69:68.

– Несрећан пораз, поготову
ако се зна да смо водили целим током утакмице. Играли
смо храбро против другопласираног тима. Нисмо успели
да сачувамо предност у завршници меча – додао је први
тренер Крис-кроса.
Кошаркаши из нашега града показали су завидан потенцијал кроз овогодишње надметање. Прва српска лига је
озбиљан ранг такмичења, па
им предстоји напоран рад током летње паузе, како би и на
јесен постизали добре резултате.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПОРТСКОМ ОБАРАЊУ РУКЕ

ПЕХАРИ ОТИШЛИ У КАЋ И ВАЉЕВО

се предводи екипа и како се
бори за боје клуба. Легендарни ас је, иако с повређеном руком, био прави лидер на терену и непремостиви бедем за
играче Колубаре. Поред тога,
Панчевци су били и веома
ефикасни, а највише голова је
постигао Срђан Комланов, који је чак десет пута савладао
голмана Колубаре. Седам пута
у листу стрелаца уписао се Јован Стојановић, а Павле Бандука је постигао четири гола.
После ове победе Динамо је
учврстио лидерско место на
табели, па сада има 29 бодова.
Наредно коло биће на програ-

војкама с мањом минутажом,
које, чини се, и нису оправдале
поверење свог стратега. До
убедљиве победе домаћи тим
је ипак морао да дође са играчицама из прве поставе.
– Нама су ова два бода била
преко потребна, јер смо сада и
дефинитивно обезбедили опстанак у овом рангу. Знао сам
да неће бити лако, напротив, те
такозване унапред добијене
утакмице су и најтеже. Пружили смо шансу свим играчицама,
али неке се уопште нису снашле и питање је да ли могу да
носе дрес овог клуба. Ипак, најважније је да смо победили. Сада нам остаје да наставимо рад
и да у наредним утакмицама
видимо на који састав можемо
рачунати у следећој сезони –
рекао је шеф стручног штаба
ЖРК-а Панчево Игор Шуловић.
Најефикаснија играчица била је Александра Митић, са
шест погодака, док је Ивана Танелов пет пута савладала противничког голмана, а Светлана
Ничевски четири пута. По три
пута ефикасне су биле Јована
Јелача, Мила Беадер и Невена
Станишковић. Сања Павловић,
голман, још једном је мајсторски обавила свој део задатка.
Панчевке су сада на петом
месту, са 17 бодова, а 7. маја
гостују у Зрењанину, где ће се
састати с Пролетером.

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВАЧКИ БОРЦИ
Прошлог викенда је у нашем главном
граду одржан традиционалан турнир у
џуду под називом „Трофеј Београда”, на
којем се надметало 250 бораца из 36 клубова из: Анголе, Аустралије, Црне Горе,
Хрватске, Македоније, Панаме, Румуније, Словеније и Србије.
Чланови Динама, предвођени тренером
Љубомиром Станишићем, били су веома
успешни. Андреа Стојадинов је освојила
најсјајнија одличја у конкуренцији кадеткиња и јуниорки, а кадет Никола Достић
окитио се сребрном медаљом.
Пионири ЏК-а Панчево Лазар Албијанић и Ана Лупулов заслужили су сребрну
односно бронзану медаљу.
Такође у СЦ-у „Шумице” одржано је и такмичење за најмлађе борце, на којем су наши
суграђани још једном потврдили квалитет.

Чланови Динама су блистали и овог пута.
Највредније трофеје су зарадили: Матеја
Стојановски, Милица Секуловић, Тијана
Стојанов, Немања Јурица, Матеја Зубовић
и Андријана Кртенић. Сребром су се окитили Јелена Стојановски и Урош Ћућа, а
бронзе су заслужили: Никола Долинга,
Алекса Лехни, Милена Секуловић, Мари-

ја Стојановски, Никола Мирковић, Алекса
Ђуровић, Милош Стојановић и Петар
Мљач.
Милица Нишић и Лазар Ваневски били
су најуспешнији чланови ЏК-а Панчево,
јер су освојили златне медаље. Немања
Нишић се окитио сребром, а Александар
Лупулов је заслужио бронзано одличје.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ТЕКВОНДУ

ДОМИНАЦИЈА „ВУКОВА”
Рума је прошлог викенда била домаћин Првенства Војводине у теквонду, на којем се
надметало око 300 бораца из
наше покрајине. Панчевачки
клуб Combat Wolf и овог пута
је постигао изванредне резултате.
Златне медаље су освојили:
Миња Бојовић, Александар
Батало, Милица Неделковски,
Никола Ресановић и Растко
Достанић. Сребрна одличја су
заслужили: Зорана Петричић,
Матеја Поповић, Ена Марко-

вић и Немања Вермезовић, а
бронзана: Јована Јовановић,

Лара Бокун, Лука Бабић, Сандра Илић, Алекса Ранђеловић,

Лука Ранђеловић, Стефан
Стојков, Андреја Поповић и
Али Елсадаи.
У екипном пласману јуниори су заузели прво место, а кадети су били трећи. Тренери
Миленко Несторов и Зоран
Милошевић задовољни су
оствареним резултатом, као и
чињеницом да су њихови пулени – јуниорка Миња Бојовић, кадет Никола Ресановић
и кадеткиња Милица Неделковски – изабрани за најбоље
борце у Војводини.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КОШАРКАШИ
ТАМИША ТРЕЋИ
Кадетска екипа КК-а Тамиш је
недавно учествовала на полуфиналном турниру Првенства Војводине, одржаном у Суботици.
Момци које предводи тренер Миодраг Тасић заузели су
треће место, јер су победили
Инђију, а изгубили су од дома-

ћег Спартака и зрењанинског
Петровграда.
Екипу су чинили: Тирнанић,
Чалић, Мутавџић, Поп-Манић,
Марјановић, Кокановић, Јаковљевић, Павловић, Стоиљковић, Калинић, Лазаревић, Машић, Андрић, Глишић, Ника,
Перкурар, Думић, Тарабић и
Кнежевић.

ТРОФЕЈИ ЗА АНЂЕЛУ
Од 21. до 23. априла у грчком
граду Сидирокастру одржан је
међународни турнир у бадминтону, на којем је, заједно
са осталим члановима репрезентације Србије, учествовала
и Анђела Витман, чланица
БК-а Панчево.
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БОРАЦ НИЈЕ УСПЕО

Овог викенда
Фудбал

Клечани направили
„брејк”

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Суперлига остала
само сан
И поред велике жеље, одбојкаши старчевачког Борца нису
успели да се пласирају у Суперлигу. У петак, 22. априла,
на разочарање великог броја
навијача из Старчева, окончана је бараж-серија с Клеком.
Гости су успели да тријумфују
у Хали спортова на Стрелишту
и тако сачувају статус члана
елитног српског каравана:
Борац–Клек 1:3, по сетовима:
27:25, 23:25, 17:25 и 22:25.
Још једном је панчевачки
„храм спорта” био напуњен
позитивном енергијом, с трибине је долазио додатни адреналин, Давор Милошевић и
његови другови играли су одлучујућу утакмицу... Борили
су се колико су могли. Много
одморнији гост је искористио
своју шансу. Искористио је исцрпљеност и психолошку напетост домаћих одбојкаша и
заслужено је остао суперлигаш.
Борац је лоше започео одлучујући дуел. Клек је водио с 1:5
и 16:21, а онда је Борац у финишу сета заиграо мало агилније и серијом поена запретио
ривалу. Са два ас-сервиса Владимир Кнежевић је потпуно

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (У)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (В)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОБЕДА
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Баваниште: БСК–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–СТРЕЛА
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
пореметио противника, Немања Милетић је био одличан на
месту либера, покупио је готово све лопте Клечана, Борац је
успео да изједначи на 23:23, па
на 24:24, а онда су, када се ломио сет, одговорност преузели
Милан Зиндовић и капитен
Милошевић... Борац је добио
готово изгубљени сет, атмосфера у хали је достизала тачку
кључања, чинило се да ће Клечани сагорети...
Ипак, искусни гости нису дозволили себи да подлегну притиску. Наставили су да играју
своју игру и полако вребали
своју шансу. Нашли су је у умо-

ру старчевачких одбојкаша.
Наиме, Борац је и пре почетка
баража месец дана био у жестоком темпу, играо је тешке
утакмице, под императивом
победе, најчешће је било на пет
сетова. Готово без дана одмора,
без времена за тренинг... Снага
га је издала прошлог петка...
Да су одбојкаши Борца успели да добију други сет, када
се такође водила исцрпљујућа
борба до самог краја, све би
можда било другачије. Овако
су Клечани успели да изједначе на 1:1, а потом и да искористе потпуну „испражњеност”
домаћина. Преузели су ини-

цијативу и релативно лако
стигли до победе.
Без обзира на то што Борац
овог пута није успео да се пласира у елиту, тај колектив је
још једном показао да је прави
спортски понос нашега града.
Нека остане забележено да су,
под руководством тренера Драгољуба Стојановића, у баражу за
Суперлигу играли: Александар
Гаврилов, Немања Милетић,
Саша Рајковић, Иван Бојковић,
Давор Милошевић, Радо Спасојевић, Милош Милић, Радован
Меденица, Милош Симић, Владимир Кнежевић, Бојан Познић
и Милан Зиндовић.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ЈОВАНА ШАМПИОН, БРОНЗЕ ЗА МИЉАНА И МИЛИЦУ

Она је заједно са својим
партнером Александром Јовичићем из Крагујевца освојила
златну медаљу у мешовитом
дублу у конкуренцији играча
до тринаест година. Поред тога, Анђела је у пару с Нином
Богдановић из Крушевца зарадила и бронзано одличје у
женском дублу.

У Инђији је прошлог викенда
одржано Првенство Србије у
каратеу за полетарце, пионире
и наде, на којем су наши млади суграђани постигли запажен успех.
Карате клуб Динамо се
представио са 24 борца, који
су, иако неискусни, наступили

у апсолутном нивоу. Најуспешнији је био талентовани пионир Миљан Варсаковић, који
је освојио бронзану медаљу у
категорији до 45 кг. Он је
обезбедио и место у репрезентацији Србије која ће крајем
маја учествовати на Балканском првенству у Београду.
На корак до медаље били су
и Миљана Ђекић, Вања Чекеревац, Лука Богданов, као и
одлични каташ Александар
Здешић, кога су судије драстично оштетиле. Добро су ра-

ФИЈЕСТИН СЈАЈ
У ВРАЊУ
Четврто Првенство Србије у
бенч-пресу и мртвом дизању
тегова одржано је прошлог викенда у Врању. У веома јакој
конкуренцији чланице клуба
Фијеста из нашег града биле
су фантастичне.
Слађана Митровић је уз
освојена најсјајнија одличја
оборила и рекорде у обе дисциплине, а златне медаље је

дили и: Миа Дујмовић, Марко
Спасић, Стефан Стојковић,
Теодора и Милица Гагић, Нађа Николић, Симон Дангубић,
Лео Драган, Јелена Милентијевић, Вукашин Младеновски,
Тамара Драгичевић, Огњен
Чекеревац, Сташа и Борисав
Јевремовић, Филип Станковић, Лука Степанов, Катарина
Петковић, Катарина Шаренац
и Немања Несторов.
Тренери Динама који су радили с најмлађима Ивана Палалић, Ненад Соколовић, Не-

мања Лугић, Никола Николаш
и Предраг Стојадинов задовољни су наступом својих бораца у овој години.
Сјајни су били и чланови
КК-а Младост из нашег града.
Шампион државе постала је
Јована Новаков, са четири
убедљиве победе у борбама у
конкуренцији девојчица рођених 2003. године. По свему
приказаном, ова сјајна каратисткиња заслужила је и позив
националног селектора за наступ на Балканском шампионату. Бронзом су се окитили
Милица Драгичевић, тим полетарки у катама (Милица
Драгичевић, Милица Амановић и Нађа Штрбац), тим пионирки у борбама (Тара Ђурђевић, Сара Жунић, Николина
Исаиловић, Милица Амановић) и ката-тим пионирки.
Одлични су били и: Милица
Миловановић, Јелена Киџин,
Јована Новаков, Анђелина и
Анастасија Јаредић, Марија
Поткоњак, Бранислав Срећков, Небојша Божић, Михајло
Крчадинац, Милорад Петровић, Милан Стојиљковић и
Славица Тулић.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПОГОДАК ЈЕДАН – ТРИ БОДА ВРЕДАН

освојила и у дизању са опремом, такође у обе дисциплине,
у категорији М1 до 56 кг. Свака част!
Два највреднија трофеја зарадила је и Наташа Андревски, а Данијела Симичић је заслужила бронзане медаље у
бенч-пресу и мртвом дизању.

Странe припремио

Александар
Живковић

Фудбалери панчевачког Железничара обрадовали су своје
навијаче. Они су после два пораза прошлог викенда савладали фаворита из Нове Пазове
и тако „скочили” на осмо место Српске лиге група „Војводина”.
По кишном и веома хладном, правом јесењем времену,
пред стотинак највернијих
симпатизера, популарна панчевачка „дизелка” је у свим
елементима фудбалске игре
надвисила Раднички и заслужено дошла до свог тридесетог бода у квалитетном рангу
такмичења.
Тренер Железничара Александар Стевановић је поверење поклонио екипи у саставу:
Катанић, Немања Текијашки,

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК

1:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ
мушкарци
Лазаревац: КОЛУБАРА–ДИНАМО

27:19
31:35

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

69:68

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП) 1:0
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В)
2:0
Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ
1:1
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 1945
0:2
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – МЛАДОСТ (О)
0:0
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈЕДИНСТВО 0:0
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
3:0
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)
3:1
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – „МИКА АНТИЋ”

3:0
7:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ

3:0

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИТИНГ ПРИЈАТЕЉСТВА
У Сремској Митровици је у недељу, 24. априла, одржан традиционалан „Пролећни атлетски
митинг пријатељства”, такмичење из календара АСС-а, које
означава и почетак сезоне на
отвореном. Учествовало је 500
атлетичара из 25 клубова из
Србије, БиХ и Црне Горе, а
тринаесточлану екипу АК-а
Тамиш из нашега града предводио је тренер Зоран Коцић.
После једногодишње паузе
Душан Видовић се вратио на
атлетску стазу и тријумфовао је
у бацању кугле, с даљином од
10,26 метара, што је његов лични рекорд. Стефан Марић је
освојио сребрну медаљу у трци
на 200 м, а Сања Марић је била
најбржа на 300 м, с временом
50,70 секунди, поправивши тако
лични рекорд. Ана Драгојевић је
у својој категорији на 300 м заслужила сребрно одличје, такође с новим личним рекордом,
који сада износи 48,32 секунде.

ШАХОВСКИ КУТАК

Fegon
8
7
6
5

Ковач, Матић, Спасковски,
Илић, Шалипуровић, Стајчић,
Гудан, Чишић и Јовановић, а
прилику су добили и Басарић,
Никола Текијашки и Цвејић.
Иако је киша лила као из кабла па је терен био тежак за
игру, од самог почетка утакмице било је јасно да Жељко Стајчић и његови саиграчи више

желе победу од фаворита из
Нове Пазове. Водила се жестока борба за сваки педаљ терена,
за сваку лопту, а победник је
одлучен већ у 25. минуту утакмице. Железничар је извео брзу акцију, која је кренула од његовог гола, а сигуран реализатор одлично осмишљеног напада био је Александер Чишић.

Панчевци су имали још неколико одличних прилика за
погодак, али је резултат до
краја меча остао непромењен.
Железничар је сада на осмом
месту на табели, а идућег викенда гостује у Сакулама, где
ће одмерити снагу с домаћим
Борцем, који се грчевито бори
за опстанак.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tх4)
Избор Р. Радојевић
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ИЗБОРНА НОЋ У СЛИКАМА

НЕПРЕВИШЕ УЗБУДЉИВО, ВРЛО ВЕСЕЛО

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Дељење
У Улици Жарка Зрењанина једна се кућа истиче, и то не само по
лепоти. Када бисмо упознали људе који у њој живе, поклонили
бисмо им загрљај и велико хвала. Схватићете зашто када вам
око Божића и Ускрса поглед одлута у правцу њиховог балкона.
Они никад не заборављају да (празничну) радост, љубав и топлину, кроз укусно одабране декорације, несебично поделе с
(не)познатима. Надахњујуће.

Чувена „лигашка” табла

Сабирање
Изненађење избора

Демократе у купеу воза који има пролаз
ЛСВ не поштује родну равноправност, више је жена

Велики петак! Хоћемо ли шљокице, кристале, налепнице, фолије?
Ако имате вишка пара, искусан трговац продаће вам и јаје које само себе фарба и притом пева новокомпоновану кинеску ускршњу
песму. Ипак, сетите се да су најбоље ствари на свету – бесплатне.
Зато: јаја у лонац, темпере, бојице, биљчице и рестлове којечега на сто и децу поред себе. Маштајте, стварајте и – певајте.
Тако се фарбају јаја.

И социјалисти су весели

Множење
Спојили се највећи хришћански и једини раднички празник. Ако
сте међу онима који су слободни до среде, онда вам честитамо
1. мај. Какав год да вам је посао, погледајте се у огледало и реците себи да имате више среће од оних који су слободни и – од
среде.
С њима поделите предстојеће дане. И не гледајте на сат. Уживајте и волите се. То ће вас све вратити у живот. Макар привремено, симболике ради.
ЛДП и Нова странка у потрази за истином

Напредњацима мало фалило да добаце до половине

µД. Исаков ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Анастасија
Букумирић,
средњошколка:
– С обзиром на то
да је у недељу Ускрс,
за викенд ћу током
дана бити код куће, у
кругу породице, а увече
ћу радити. Планирам
и да се одмарам
и читам лектиру.

Лазар Букумирић,
средњошколац:

Миона Павлов,
гимназијалка:

– За викенд ћу
с друштвом отићи
у Алибунар како бисмо
прославили 1. мај.
Планирамо да
кампујемо и очекујем
велику гужву и добар
провод.

– Викенд ћу
искористити за
одмарање. У суботу ћу
прославити рођендан
и изаћи с друштвом
у град. Пошто је
у недељу Ускрс,
тај дан ћу провести
с породицом.
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