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ЖМУРКЕ ОТВОРЕНИХ ОЧИЈУ
Три градска предузећа
промениће челне људе
Шта је стандардно, а шта
нестандардно у АТП-у?
Локалну власт је последњих дана захватила епидемија оставки чији
узроци још нису са сигурношћу утврђени, мада се неки од њих могу наслутити. Зато ће најважнији задатак
одборника Скупштине Панчева на
заседању заказаном за четвртак, 3.
март, бити именовање нових директора у Дирекцији за изградњу и уређење Панчева, те јавним комуналним предузећима „Младост”, АТП и
„Водовод и канализација”.
У последњем случају није реч о
устоличењу новог директора, већ о
продужењу мандата актуелном вршиоцу те дужности Александру Радуловићу на још шест месеци. Што
се осталих поменутих градских
предузећа тиче, оставке су поднели
Маја Витман у Дирекцији, Миленко
Крајновић у АТП-у и Милан Станишић у „Младости”.
Што се Станишића тиче, он се повукао како би могао да пређе на нову
дужност у Дирекцији уместо Витманове, а у „Младости” ће га заменити
Предраг Стојадинов, прослављени
каратиста и селектор српске карате
репрезентације. Није познато значи
ли то да је Стојадинов приступио
СНС-у, што је помињано као услов
да заузме директорско место.
Непознаница је и то да ли је Маја
Витман дала оставку, како се незванично могло чути. У образложењу
кадровске комисије Скупштине наведено је да јој дужност престаје због
истека мандата. Чињеница је да се
средином марта завршава период од
шест месеци на који је била изабрана као вршилац дужности директора
Дирекције, па би у том случају под-

ношење оставке било бесмислено,
осим ако није реч о личном чину с
циљем да се пошаље нека порука.
И случај повлачења Крајновића са
челне позиције у АТП-у прилично је
нејасан. Он је приликом последње промене састава градске власти прешао из
ЛДП-а у СНС и задржао функцију, али
постоје непотврђене приче које говоре
о томе како је већ тада било договорено да остане у предузећу до пензије,
али није прецизирано на ком месту.
Крајновић је у оставци навео да је
подноси из здравствених разлога, али

могуће је да постоје још нека објашњења тог чина. То што је пре отприлике два месеца за саветника добио
Небојшу Гајића из Београда, који ће
га сада наследити на директорској
функцији, могло би указивати на то
да му је партија већ била нашла замену. С друге стране, не треба занемарити ни чињеницу да је АТП поново
почео да помало кубури с новцем. Он
је из буџета за ову годину добио 79
милиона динара, што је врло мало
ако се узме у обзир да је претходних
година та помоћ била троструко већа.

Мирјана Балог Кормањош, доскорашња Крајновићева заменица и одборница ЛДП-а, рекла је како би Град
морао да субвенционише градског
превозника са бар 230 милиона због
тога што је АТП-у створио обавезу да
вози велики број путника по повлашћеној цени, што годишње кошта око
360 милиона динара. Синдикалисти
фирме потврдили су да се крајем
прошле недеље први пут за последње
две деценије догодило да плата касни, а познато је и да нису били плаћени рачуни за гориво. Синдикат

„Независност” саопштио је како се
више пута обраћао градоначелнику
са упозорењима да је буџетска помоћ
недовољна за нормално пословање,
али одговор није стигао.
Сви покушаји да се од Крајновића
добије објашњење стања у предузећу
и разлога оставке остали су безуспешни. Он је најпре пристао на разговор, а онда се наредних дана изговарао на обавезе и састанке. Слично
искуство имали смо и с Драганом
Грујичићем, који готово да је ушао у
легенду по томе што избегава обаве-

зу да јавности објасни шта се дешава у ресору који води. Он је обећао
да ће се јавити „кад се информише
мало подробније о стању у АТП-у”, а
на томе је и остало. Подсећања ради, његов претходник Предраг Патић био је смењен зато што, наводно, није добро радио свој посао.
Грујичић оставља утисак као да се
у тај посао уопште и не меша. Ваљда је то у међувремену постало мерило успешности.
Ништа мање чудна није била ни
реакција чланова Градског већа кад
су на седници одржаној у понедељак, 29. фебруара, питани да ли је
тачно да је Крајновић поднео оставку и да АТП има проблеме с ликвидношћу. Сви присутни су се правили
невешти, а председавајући, заменик
градоначелника Саша Левнајић, рекао је како „нису обавештени да има
нечег нестандардног” у том предузећу. Крајновић је оставку поднео у петак, 26. фебруара, па је тешко разумети да су то знали многи, али не и
заменик градоначелника.
Поред тога, Левнајић је само три
сата пре седнице Већа с Крајновићем
и представником једне банке имао
састанак на којем се разговарало о
позајмици АТП-у.
Када овај број „Панчевца” будете држали у рукама, нови састав ће имати и
Градска изборна комисија, јер ће бити
замењено троје чланова који су дали
оставке, од чега је двоје из Демократске
странке. Додатни „зачин” овом заседању могао би да буде протест апотекара,
који су решени да уђу у салу иако им то
неће бити дозвољено.
Супротно неким очекивањима,
предстојећа седница не мора бити
последња у овом сазиву, јер закон
дозвољава да се одборници састају и
доносе одлуке, укључујући и оне о
ребалансу буџета, све док Изборна
комисија не прогласи коначне изборне резултате.
Д. Вукашиновић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Кућни пријатељи

***
Говоре нам вршиоци власти: медији никада нису били слободнији,
а људи отворенији за критику упућену нама. Кажу нам: скините
баласт са своје душе, поделите с нама своје муке (ако их у земљи
очигледног привредног раста имате), помоћи ћемо. Шире тај
(дво)лични оптимизам управо с тих слободних медија, па се неки
грађани отворили...
Дође такав слободан у редакцију новина. Понесе са собом папире,
читаву гомилу, који по њему доказују мутљевину, казан пун незаконитости, чији су зачини носиоци високих политичких функција у
граду. Исправи леђа, пусти глас, понуди аргументе. Јаке, на прво
слушање и гледање.
Али, у складу са законима новинарског посла, треба све то проверити и поразговарати са увек постојећом другом страном. То госту
најавиш и објасниш, а он спусти рамена, почне да шапуће и дубоко
да дише. Покупи оне папире са стола, каже да су његови и да сви
знају да су његови, а он има приватан посао: „Не бих да се коцкам,
ако разумете...” Разумемо, разумемо... А без папирнатих доказа не
можемо сврховито да идемо даље, да постављамо питања и даље да
разјашњавамо.
„Јутјуб” је конза. Седнеш за комп и пустиш, пошто испратиш госта, насловну нумеру из филма „Дечко који обећава”: „Дали су ми
име Слободан, зовем се Слободан, то је моје име, зато ћу бити слободан, ја хоћу бити слободан, такво ми је име...”
***
И у Сједињеним Америчким Државама избори само што нису. Додуше, тамо се спремају председнички. Треба прво обезбедити страначку номинацију. На томе боље од осталих раде госпођа Клинтон
и милијардер Трамп.
Улог је велики – фотеља и коферче најмоћније особе на планети.
Свашта се, зато, у кампањи до сада могло чути, поготово из уста једног од најбогатијих Амера. Да ће изградити зид ка Мексику, на пример. Али било је и оног што нисмо чули: ограду од јавне подршке
кју-клукс-клановаца!?
Када сте као савременик сведок таквим идиотаријама и гнусотама, наши политичари вам дођу као бенигне мале маце, а активисти
с почетка текста као најбољи пријатељи, они кућни.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Није лако ових дана нашим суграђанкама и суграђанима који обилазе комшије с некаквим формуларима, па им са увежбаним смешком на лицу постављају разна питања у вези с њиховим жељама,
проблемима, потребама... То је она варијанта тестирања изборне воље грађана што се зове „од врата до врата”.
Није им лако јер је ових дана дувала јака кошава, а треба ходати
улицама; није им лако јер често налете на нервозне или за разговорчић нерасположене људе, а треба остати насмејан; није им лако јер
им ту и тамо врата отвори шаљивџија, а треба бити концентрисан и
ничим не одавати своје незадовољство.
Мада, можда се неки људи када вас приме у кућу, покажу вам
где да седнете, понуде вас кафом, соком и колачима, и не шале када испричају:
– Видите, нема нас будиста много у Панчеву. Пробајте колаче с
јабукама, моја мати их је правила. Нема нас много, али се држимо
заједно, комуницирамо међусобно, медитирамо... Је ли добра кафа,
хоћете мало шећера? Знате, иако смо мирни, у равнотежи са овоземаљским и не желимо да се жалимо, одговорићу вам када ме већ
питате... Узмите још сока, молим вас, домаћи је. Проблем је, опростићете ми што звучим као да се бавим материјалним стварима, у
томе што немамо своју богомољу у граду. Али, куда идете, попијте
сок и кафу, поједите колач; аха, журите, морате даље...
Дакле, није им лако, треба бити и миран, онако будистички.
А њихових обавеза и кућних посета биће све више, избори само
што нису, премијер каже да ће се одржати 24. априла.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Кога је брига за
младе таленте
Ових дана поново се видело какав
однос имамо према младим талентима: екипу Математичке гимназије
из Београда која се вратила с међународног такмичења из математике
и физике одржаног у Букурешту на
београдском аеродрому су дочекали
само чланови породица и новинари
једне београдске телевизије.
Није било ниједног политичара,
иако су млади математичари и физичари из Београда поново постигли
успехе вредне пажње, као и безброј
пута до сада. У конкуренцији вршњака из двадесетак земаља, међу
којима су биле екипе попут велесила
Русије, Америке и Кине, они су освојили једанаест медаља у појединачној конкуренцији из математике,
као и прво место у конкуренцији најбољих тимова из физике.
Нажалост, бројни су примери да се
младост и знање потцењују у Србији.
Крајем јануара било је најављено да ће
се на церемонији одржаној на тераси
зграде Скупштине Београда поводом
тријумфа ватерполо репрезентације
Србије на Првенству Европе, поред наших златних спортиста, појавити и
шесторо ученика Математичке гимна-

зије који су на Међународној олимпијади у Казахстану освојили медаље.
Међутим, организатори те манифестације су накнадно, у последњем часу,
одустали од позива младим математичарима, уз образложење да би тераса
могла да се сруши уколико би на њој
било превише људи!?
О односу политичара према младим талентима сведочи и то да не
пропуштају прилику да се сликају са
спортистима који освајају медаље и
побеђују на такмичењима, али то
није случај када је реч о талентованим математичарима или програмерима који се враћају у нашу земљу с
признањима. Министар просвете
Срђан Вербић и министар за спорт и
омладину Вања Удовичић ниједанпут до сада нису дочекали ученике
Математичке гимназије након њихових бројних успеха које су постигли у иностранству.
Због тога не изненађује вест да је
на основу истраживања које је спровео Светски економски форум Србија међу првим државама у свету по
тзв. одливу мозгова, тј. одласку младих талената у развијеније земље, где
ће моћи добро да уновче своје знање.
Још мање је за чуђење информација
да филијала америчке компаније
NCR у Србији планира да повећа број
запослених и да ангажује наше најбоље програмере.
Докле год надлежни у нашој држави не почну другачије да вреднују
младе таленте, они ће одлазити из
наше земље у друге државе, иако оне
нису уложиле ни пару у њихово школовање.

Јужнобанатски
Чикаго
Које су прве асоцијације Панчеваца
на помен Вршца? Екскурзије. Одласци аутобусом, у ком се уз гитару певало „Криво је море”, на Вршачки
брег. Прве симпатије, држање за ру-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Кестен, пардон, „кесодрв”. Ала је родило!
Једна од безброј градских крошњи, ових дана
Снимила Данијела Исаков

ке. Неко би можда помислио и на
добра вина „Вршачких винограда”,
или „Хемофарм”, или на халу „Миленијум”... Све лепи или барем корисни тренуци.
Међутим, времена се мењају. Зато
и није чудно што је у тамошњим медијима вест године то да је све
спремно за подизање кривичне пријаве против истакнутог функционера
СПС-а. Питају се колеге новинари да
ли је реч о криминалцу или жртви
политичког обрачуна, мада из својих
одлично обавештених извора сазнају
да се човек с дугим стажем у политици терети да је организовао криминалну групу која већ дуго врши кривична дела. Иако ниједно такво није
безазлено, ова су свакако тешка:
привредни криминал, злоупотреба
службеног положаја, фалсификовање исправа...
Поред еспеесоваца из Вршца, како
јављају наше колеге, надлежни државни органи проверавају и контакте
и везе које су с припадницима групе
остваривали појединци из суда, тужилаштва и полиције. Машала! Као
у време Ала Капонеа, прохибиције и
мафијашког Чикага.
Питање је зашто органи досад нису
реаговали, а знамо да се криминалне
активности не организују преко ноћи.
Вршачком чаршијом провејавају две
теорије: прва каже да је наречени
функционер СПС-а имао дебелу политичко-финансијску „капу”, коју више
нема, а друга говори о томе да је претерао покушавајући да, навикнут на
заштиту својих људи и странке, мешетари и кадрира и у СНС-у, на шта напредњаци нису пристали, јер им је
циљ да пред изборе поруче свима како
с њима нико не може да се игра. Како
год било – игранка на суво, без музике.
У складу са одлуком новог менаџмента „Панчевца”, убудуће ћемо
пратити догађаје у читавом Јужнобанатском округу. Има ли ичег бољег
да се то започне од „екскурзије” до
Вршца?
Р. Т.

Зоран Т. Поповић

Ако је ово држава, онда сам ја Платон!
Узалуд се хватамо за главу. Ту нема помоћи.
Ми увек од готовог направимо вересију, јер смо навикли да
живимо на црту.
Волим ноћно купање, јер само после поноћи имамо топлу воду
у стану.
Да би стао на своје ноге, прво мораш да пузиш.
Снег нас је изненадио у јануару. Није пао!
У Србији нема смртне казне. Овде се умире натенане.
Реформе у Србији су споре, јер све што је брзо, то је кусо.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИМА НОВИНАРА КОЈИ СУ СТРУЧЊАЦИ ЗА ГЕНЕТСКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ. ОД КОМАРЦА НАПРАВЕ МАГАРЦА!
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ФЕСТИВАЛ ПРАВОСЛАВНИХ ХОРОВА У БЕЛОРУСИЈИ

ПСЦПД – ЛАУРЕАТ ПРВОГ СТЕПЕНА
Велико признање
за панчевачки
црквени хор

Маестрални: мр Вера Царина диригује одабранима
сте Манојловића и Корнелија
Станковића. Како је изјавила
мр Вера Царина, композитор и
протојереј Бондаренко, који је
био председник жирија, био је
фасциниран тиме како је
ПСЦПД извео његову композицију.
– Када идемо на такмичења,
настојим да спремим хор најбоље што могу. Овог пута сам
избегавала предвиђања, јер је у
саставу хора сада било само
десет искусних певача, док су
већину чинили млади певачи с
мало концертног искуства. То

је рискантно, пошто увек постоји фактор треме, а неопходна је изузетна концентрација –
објаснила је мр Вера Царина.
Она је додала да су јој певачи
пре наступа деловали пренапето, а када су изашли на сцену,
били су компактни, уједињени
и решени да све отпевају без
грешке.
Према речима Неде Стојановић, вишегодишње чланице
ПСЦПД-а, сви у хору су на
концерту, вече пре такмичења, осетили наклоност публике, што их је ободрило.

– Црква Покрова Богородице у Гродном била је дупке пуна. Након наступа многи су
нам прилазили и захваљивали
нам на лепој изведби – рекла
је Неда Стојановић.
Мр Вера Царина је проценила да прва награда на фестивалу у Белорусији свима много
значи, а посебно младим члановима, који су тиме добили
награду за своју посвећеност.
Одлазак ПСЦПД-а у Белорусију омогућио је Град Панчево.
Д. Младеновић

За љубитеље руске салате
У суботу, 5. марта, од 18 сати, у
Дому Војске Србије биће одржани „Дани руске салате у
Панчеву”, које организује Друштво српско-руског пријатељства из нашег града „Доситеј
Обрадовић”.
Циљ ове традиционалне кулинарско-хуманитарне манифестације је јачање веза наше
државе и Русије. У спремању
руске салате ће се такмичити
107 учесника из Панчева и
више других градова у Србији.
Овогодишњим „Данима руске салате у Панчеву” присуствоваће представници Владе
Србије, амбасада пријатељских земаља и Војске Србије,

затим црквени великодостојници, чланови друштава српско-руског пријатељства из
многих градова широм Србије, као и бројни представници
политичких партија и привредних фирми које подржавају рад друштва „Доситеј Обрадовић”.
Према информацијама добијеним од организатора, посетиоци овогодишње манифестације моћи ће да уђу у
Дом војске почев од 19 сати,
након што чланови стручног
жи ри ја за вр ше оце њи ва ње
такмичара, а у 20 сати ће бити свечано проглашени победници.

где ће грађани моћи да
преконтролишу своје здравље у четвртак, 17. марта.
На крају, за 30. март је планирана посета Месној заједници у Банатском Новом Селу.
Заинтересовани ће имати прилику да измере шећер и масноће из капиларне крви, као и крвни притисак, а биће им одређен и
индекс телесне масе. Лекари Дома здравља ће им,
сходно факторима ризика,
давати здравствене савете
и упућиваће их у одређена
саветовалишта Превентивног центра.
Д. К.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ БРЕСТОВАЧКИХ „СОСА”

Осмомартовски базар
Поводом обележавања Међународног дана жена брестовачки Актив жена „Соса”
ће, уз подршку ЈКП-а „Зеленило” и Града Панчева, организовати „Осмомартовски
базар рукотворина и домаће
радиности”.
Манифестација ће бити
одржана у уторак, 8. марта,
од 10 до 17 сати, у Улици
војводе Живојина Мишића у
Панчеву. Том приликом

представиће се бројна удружења жена, инклузивне организације, предузетнице и
други излагачи производима
насталим на традиционалан
начин – од природних претежно домаћих сировина и
ручном израдом.
Поред рукотворина, биће
изложени и домаћи колачи,
незаобилазне штрудле, хлеб,
пецива и друге мирисне и
укусне ђаконије.
Ј. Ф.

ЛЕПА АКЦИЈА ТРАЈЕ ДО ДАНА ЖЕНА

У ДОМУ ВОЈСКЕ У СУБОТУ

Очекује се да ће ове године
бити премашен прошлогодишњи рекорд по броју такмичара и учесника, с обиром на то
да је предвиђен и разноврстан
културно-уметнички програм.
Занимљиво је и то да ће посетиоци који воле шах моћи
да опробају своје знање играјући са члановима Шаховског
клуба „Аљехин”, који делује у
оквиру Друштва српско-руског пријатељства „Доситеј
Обрадовић”.
Организовање „Дана руске
салате у Панчеву” и ове године ће помоћи Градска управа
и Туристичка организација
Панчева.
М. Г.

ПАНЧЕВО ЗА ГИНИСА

Загрљај за ретке
Наши суграђани, полазници
семинара јоге „Живети у срцу", придружили су се међусобним загрљајима прошлог
викенда кампањи „Загрли за
ретке, загрли за Гиниса," којом је Национална организација за ретке болести Србије
(НОРБС) ове године обележила 29. фебруар – Међународни
дан ретких болести.
Акција НОРБС-а трајала је
од 21. до 27. фебруара, спроводила се на територији читавог региона и имала је циљ да
се прикупи више од 108.121
фотографије загрљаја, колики
је тренутни Гинисов рекорд, и
да се на тај специфичан начин
подигне свест јавности о проблемима оболелих од ретких
болести. То су она обољења
која се јављају на мање од пет
особа на сваких 10.000 становника. Данас је познато између
6.000 и 8.000 таквих болести и
оне погађају око 30 милиона
људи у Европи и њих око
450.000 у Србији. Највећи
проблеми оболелих у нашој
земљи су нерешено питање
њихове социјалне заштите и
недоступност савремене дијагностике, лекова и помагала.

Превентивни
прегледи у марту
Центар за превенцију панчевачког Дома здравља наставиће акције превентивних прегледа и током марта.
Планирано је да овог
месеца лекари посете пет
месних заједница и да у
свакој проведу по једно
преподне. Прецизније речено, акције ће се одвијати
у периоду од 8 до 11 сати.
У МЗ Старчево грађани су
могли да оду на преглед у
среду, 2. марта. Акција ће
се наставити у суботу, 5.
марта, у МЗ Бела Црква, а
наредне среде, 9. марта,
прегледи ће се обављати у
МЗ Глогоњ. Након тога на
ред ће доћи МЗ Војловица,

Најбољи у
конкуренцији 160
европских хорова
Панчевачко српско црквено
певачко друштво, које води мр
Вера Царина, освојило је 27.
фебруара прву награду и постало лауреат првог степена
на 15. међународном фестивалу православних хорова „Каложска благовест” у граду
Гродно у Белорусији. Колико
је та награда велика, говори
чињеница да је то један од најзначајнијих европских фестивала православне музике, на
којем је ове године учествовало чак 160 православних хорова из Белорусије, Русије,
Украјине, Бугарске, Грузије,
Грчке, Пољске, Немачке и
других земаља. Извођаче је
оцењивао међународни жири
који чине најважнији композитори православне музике
данашњице.
Панчевачки хор, коју су чинила 32 певача, у Гродну је 26.
фебруара извео захтеван двадесетпетоминутни програм,
који су, између осталог, чинили: грчки и српски једногласни
напев, „Достојно јест” белоруског композитора Андреја Бондаренка, дела Мокрањца, Ко-

АКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Гратис фризура
за десетку у индексу
Драге студенткиње и студенти, да ли сте током ове или
прошле године добили бар
једну десетку на факултету?
Уколико је одговор позитиван, као прво – честитамо, а
као друго – пожурите да закажете шишање и фенирање!
Какве везе има шишање с
десетком, питате се сигурно.
Веза између ове две ствари је
наш суграђанин, познати
фризер Бранко Путић, власник салона „Простор Б”. Он
је недавно одлучио да све
студенткиње и студенте са
бар једном највишом оценом у индексу уписаном у
2015. или 2016. години за
њихов труд награди бесплатним шишањем и фенирањем.
– Мој син и ја смо дошли
на ову идеју. Све је кренуло
на „Фејсбуку”, где смо најавили акцију. Најпре је дошло
неколико његових другара и
другарица, па се прича проширила од уста до уста и за
кратко време је акција окупила више од педесеторо
младих, лепих и успешних
људи. Осмех који им блиста
на лицу када уђу у салон и
понос с којим показују своје
оцене у индексу напунили су
нас позитивном енергијом и
уверили у то да је нешто што
започнете из љубави и са чи-

стим намерама просто осуђено на успех. Права је радост и извор инспирације
упознати наше успешне суграђанке и суграђане, о којима се премало пише и

прича, а оно чиме се баве и
те како завређује пажњу –
рекао је са одушевљењем
Бранко Путић.
Ако и ви можете да се похвалите садржајем свог индекса, искористите прилику
да свратите до Бранковог салона у Улици цара Лазара 3
најкасније до уторка, 8. марта, до када ова сјајна акција
траје. Идите по нову фризуру, заслужили сте је!
Д. К.

УГ „ЉУБИТЕЉИ СТАРЕ ПИВАРЕ”

Трофеј Ђорђа Вајферта

Упркос великом одзиву људи у читавом региону и њиховој жељи да допринесу томе да
се глас оболелих од ретких болести боље чује, ове године

Гинисов рекорд није оборен,
будући да је прикупљено близу 79.000 фотографија. Ипак,
и овај мали знак пажње
огромног броја учесника, међу

којима је било и Панчеваца и
Панчевки, свакако је бар донекле испунио сврху ове хумане акције.
Д. К.

Удружење грађана „Љубитељи Старе пиваре” из нашега града приредиће у суботу, 5. марта, такмичење
у кувању свадбарског купуса, под називом „Трофеј
Ђорђа Вајферта”.
Та манифестација ће имати хуманитарни карактер,
јер ће се на њој прикупљати
средства за нашу малу суграђанку Драгану Раданов. Почетак кулинарског надметања
заказан је за 11 сати, а како

организатори најављују, учествоваће тринаест позваних
екипа. Кување купуса у котлићу трајаће до 15 сати, а
после проглашења најбољих
овај популарни специјалитет
биће дељен свим посетиоцима. Обезбеђен је и богат забавно-музички програм, па
овај хуманитарни догађај не
би требало пропустити. Такмичење ће бити одржано у
башти Старе пиваре у Улици
Николе Тесле.
А. Ж.
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НОВА СТРАНКА

Политизација
„Дечје радости”
Градски одбор Нове странке
је на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 1.
марта, испред управе „Дечје
радости”, нагласио да је
Српска напредна странка
политизовала ту установу.
– Неколико грађана нам је
пренело информацију да је
протекле недеље „Дечја радост” била мета политизације СНС-а. Наиме, поменута
установа организује дружења
у виду чајанки и књижевних
вечери, а њени руководиоци
су овог пута инсистирали да
се овај банкет уприличи
управо за Унију жена владајуће странке. Радници, а поготово они који су запослени
на одређено време, нису могли да се успротиве овако
гнусном чину, с обзиром на
то да се, наводно, по кулоарима одавно прича како се
планира отпуштање неколико десетина радника ове
установе – рекао је Саша Павловски, председник ГО Нове странке.
Он је овом приликом поставио питање СНС-у и ру-

ководиоцима „Дечје радости” како објашњавају злоупотребу својих функција у
дневнополитичке сврхе.
Чланови ове партије истакли су и да уколико владајућа странка жели да помогне
Предшколској
установи,
требало би да адаптира просторије за преко потребан
пријем деце, уместо што
сопствени одбор сели на
ексклузивнију локацију с већом квадратуром.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Изабрано ново
руководство
Ванредна изборна скупштина градске организације Партије уједињених пензионера
Србије одржана је у петак, 26.
фебруара. За новог председника Градског одбора именован је Милан Станојковић, а
за потпредседнике су одабрани Слободанка Крњајић, Петар Дошен и Владимир Ђурица. Овом приликом су изгласани и чланови сталног
састава, Надзорног одбора и
дисциплинске комисије.
Говорећи о недавном преласку доскорашњег ГО
ПУПС-а у редове Српске напредне странке, Милан Станојковић је казао да упркос
том догађају већина чланова
месних одбора и даље припада овој партији.

– Наш Градски одбор ће
свим расположивим средствима политичког деловања наставити да спроводи
своја програмска начела, а
то је, пре свега, заштита
пензионера. Залагањем првенствено Милана Кркобабића успели смо да сачувамо егзистенцију и сигурност највећег броја старе
популације – изјавио је Станојковић.
Он је додао и да ПУПС у
потпуности подржава рад
премијера Александра Вучића, који је, како каже, у
последње две године успео
да спасе државу од банкрота, чиме су обезбеђене сигурност и редовност исплате
пензија.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ПУПС
изневерио пензионере
Демократска странка је на
конференцији за новинаре
одржаној у понедељак, 29.
фебруара, упутила оштру
критику некадашњем Градском одбору Партије уједињених пензионера Србије,
који је недавно прешао у редове владајуће странке.
Стефан Јосимов, портпарол ДС-а, изјавио је:
– Српска напредна странка је својим досадашњим активностима учинила све како би најстаријој популацији отежала живот, а пре свега с незаконитим и противуставним смањењем пензија.
Сматрам да је скандалозно
то што су такву одлуку подржали и сами посланици
ПУПС-а.
Он је додао да је срамотно
то што је бивши председник
ПУПС-а у Панчеву приступањем СНС-у изневерио све
пензионере који су му 2012.
године пружили подршку на
изборима, као и да поздра-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

вља формирање новог ГО те
партије.
Демократе су нагласиле
да у периоду када су оне водиле рачуна о грађанима земље, пензије се нису смањивале и најстарија популација била је третирана на достојанствен начин.
Овом приликом је речено
и како је Савет пензионера у
оквиру ДС-а био активан, то
јест сарађивао је с Домом за
незбринуту децу „Споменак”
и са Сигурном кућом.

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ
То ком про те кле не де ље По крет
„Доста је било” говорио је о тренутној ситуацији у Апотеци и о
људима који су одговорни за њу,

Српска народна партија представила је свој програм грађанима, а
чланове Покрета „Двери” посетио
је њихов председник. Поред тога

што су одржале редовне конференције за новинаре, ове три партије су и отвориле своје нове канцеларије.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Град је одговоран
за Апотеку

Представљен програм
грађанима

Покрет „Доста је било” отворио је канцеларију Градског
одбора у среду, 2. марта, у
Улици војводе Радомира
Путника 17.
На конференцији за новинаре одржаној истог дана
чланови те партије говорили су о проблемима који
тиште Апотеку, а посебно
су нагласили да иако се велика одговорност пребацује
на бивше директорке те
установе, они сматрају да
исту или још већу одговорност сносе Град и Надзорни
одбор.
– Сматрамо да је за овакву
ситуацију изузетно одговоран Град. Парламент Панчева изабрао је чланове Надзорног одбора Апотеке, а
они су бирали претходне ди-

ректорке. Требало би објавити имена припадника поменутог одбора, као и њихове биографије и критеријуме по којима су они одабрани – изјавио је Никола Ћебић, члан ГО овог покрета.
Он је додао да се може
догодити да ти исти људи
због тога што су, како каже,
страначки подобни, поново
буду изабрани у надзорне
одборе неких других јавних
предузећа, а према Ћебићевом мишљењу, то нису заслужили.
Овом приликом је Жарко
Јелисавчић, такође члан ГО
покрета, рекао како је веома
битно да се макар морално
осуде људи који су погрешили и довели Апотеку у
овакву ситуацију.

Српска народна партија
званично је отворила канцеларије Градског одбора у
Улици генерала Петра Арачића 2-б у четвртак, 25. фебруара.
Говорећи о плану и програму СНП-а, Драган Буквић, потпредседник ГО те
странке, казао је:

јинског одбора СНП-а, који
је том приликом изјавио:
– Панчевачки Градски
одбор један је од првих формираних одбора, а данас их
имамо 110. Отварање ових
просторија је показатељ
успешног рада и јачања
партије. Цела територија јужног Баната заиста је добро

– У нашем програму тежиште стављамо на привредну активност и проширење сарадње не само са Западом већ и са Истоком.
Сматрамо да се потенцијал
налази у економском развоју кроз сарадњу с Руском
Федерацијом, не занемарујући традиционалне односе
са Западом и другим земљама Трећег света.
Овом догађају је присуствовао и Велимир Марјановић, председник Покра-

прихватила идеје наше
странке, јер су рационалне
и усмерене су ка побољшању живота народа.
Активисти ове партије су
у суботу, 27. фебруара, на
Зеленој пијаци прикупљали
потписе грађана који се
противе уласку Србије у
НАТО, а дан касније су на
више локација у граду делили летке и разговарали с
грађанима, како би се Панчевци боље упознали с планом и програмом СНП-а.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Једини имамо шта да понудимо
Градски одбор Покрета
„Двери” преселио се у нове
просторије, које се налазе у
Улици Светог Саве 23. Конференцији за новинаре одржаној у среду, 2. марта, присуствовао је Бошко Обрадовић, председник тог покрета,
који је изјавио:
– Несумњиво је да је градска организација „Двери” у
Панчеву једна од најјачих и
најозбиљнијих у Србији и
због тога желим да нагласим
како од ње очекујем веома
озбиљан резултат. Такође,
очекујем да ће понудити оно
што бирачи већ много година овде траже, а под тим

сматрам смену политичких
генерација, нове људе у политици, то јест личности које нису биле на власти, које

иза себе немају афере и купљене дипломе, већ нуде нов
и конкретан програм.
Он је додао да су људи раз-

очарани тренутном влашћу,
а да не желе ни да се на чело
државе врати она претходна,
као и да „Двери” као политичка партија једине имају
шта да понуде грађанима.
Овом приликом се др Душан Малић, члан Покрета,
осврнуо на тренутно стање у
Апотеци и казао да је страшно што је та установа остала без лекова и да је немогуће објаснити народу како нема основних медикамената,
а поготово оних за децу.
Чланови овог покрета најавили су и да ће ускоро бити
представљена „Женска снага
Двери” у Панчеву.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Шта је с кривичном
пријавом?

Спремни смо за изборе

Милош Веселинов, председник одборничке групе Лиге
социјалдемократа Војводине,
истакао је на конференцији за
новинаре одржаној у четвртак,
25. фебруара, да је прошло
скоро месец дана од подношења кривичне пријаве због злоупотребе бирачког списка, који су, како каже, користили
активисти СНС-а у кампањи
„од врата до врата”.
– Још увек нисам добио одговор да ли је поступак уопште покренут или није, а заиста не желим да се још један
предмет нађе у фиоци. Имам
потребу да обавестим јавност
и укључим новинаре да испрате шта је са истрагом поводом
злоупотребе бирачког списка
од стране службеног лица које
је списак дало Српској напредној странци – рекао је Веселинов.

Лигаши су овом приликом
нагласили да је злоупотреба
бирачког списка кривично дело којим се крше одредбе Закона о јединственом бирачком
списку, Закона о заштити података о личности и Кривичног
законика, као и да је тужилац
дужан да покрене истрагу.

Чланови Градског
одбора Социјалдемократске странке
истакли су на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 1. марта, да
очекују да ће до
краја недеље бити
расписани избори
на свим нивоима.
– Политику схватамо као терет обавезе и одговорности, а не као краћи
пут до богатства и
привилегија. Због тога очекујемо да ћемо на наредним локалним изборима наступити с
пријатељима из странке „Зелени Србије”, а очекујемо и завршетак разговора с ЛДП-ом –
рекао је Срђан Миковић, председник ГО СДС-а.
Он је додао и да ће се на њиховој листи наћи нестраначке
личности које су, како каже,

својим радом доказале да могу у одређеним сегментима
допринети бољем животу
Панчеваца.
СДС је напоменуо како је
спреман да разговара и са свим
другим политичким странкама
и да понуди опцију свим грађанима који су незадовољни начином на који се воде јавни послови.
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МАЛИ ПОМАЦИ У ОДНОСИМА ФАРМАЦЕУТА И ВЛАСТИ

ЗАСАД БЕЗ ПРЕДИЗБОРНОГ
ПРИМИРЈА
Могућа помоћ за исплату
зарада и превоза

Запослени у Апотеци Панчево и врх
локалне власти последњих дана су
поправили међусобне односе, али је
тај бољитак по свему судећи релативан и краткотрајан. Наиме, како
упорни протести испред Градске
управе последњих недеља нису дали
никакве резултате, фармацеути су
одлучили да скрену пажњу виших
инстанци на проблеме своје установе, па су у понедељак, 29. фебруара, с
транспарентима, али без пиштаљки и
труба, отишли у Београд пред Министарство здравља.
Испоставило се ипак да ова посета
панчевачких фармацеута престоници није била делотворна, мада их је
тамо неко бар примио, за разлику од
претходне праксе овдашње локалне
власти. Бранислав Векић, државни

лена Божић, једна од запослених, која је била на састанку с Векићем.
Апотекари су послушали савет и
протест наставили у сали Скупштине
Панчева, где су ушли у миру и тишини кроз Услужни центар. Потом су
им се придружили Саша Левнајић,
заменик одсутног градоначелника,
Мирела Петровић, чланица Градског
већа за здравство, Тигран Киш, председник локалног парламента, и његова заменица Милица Тодоровић.
Револтирани због ранијег искуства
с локалном влашћу, фармацеути нису били расположени за разговор, већ
су желели да другој страни кажу шта
имају о стању у коме су се они и Апотека нашли и одговорности локалне
самоуправе за то. Почело је реченицом како „неће више да слушају шарене лаже”, а наставило се тврдњом
да је локална власт бившу директорку Бранку Милојевић „неговала као
редак цвет” уместо да контролише
њен рад, због којег је установа дужна
око милијарду динара, што сад нема
ко да плати. Поново су поменуте

секретар у Министарству здравља, поразговарао је с делегацијом апотекара и саопштио им како су на
погрешној адреси, јер државни орган
који он представља није надлежан за
проблеме Апотеке Панчево.
– Господин Векић нам је рекао како је локална самоуправа, која је и до
сада имала у својим рукама све инструменте, једина надлежна за нас.
Он се понудио да „притисне” колеге
из Министарства државне управе и
локалне самоуправе да оно ургира
код ових наших да решавају проблем.
Градоначелник нам је раније рекао да
нас разуме и јако саосећа с нама, али
да не може да нам помогне, те да то
може да се реши само уз помоћ министарства. Потпуно су нас пустили
низ воду и сад размишљамо о томе да
започнемо штрајк – испричала је Ми-

штетне набавке завоја и дечје опреме
на којима је изгубљен огроман новац,
као и незаобилазне украсне торбице и
кесе за које је, како су рекли неки од
присутних, Жељку Сушецу исплаћено више од 3,8 милиона динара.
Ова гласна негодовања успео је да
умири Киш када је предложио да се
размотре могућности за поправљање
материјалног стања запослених, који
месецима не добијају зараде и маркице за превоз, а немају ни оверене
здравствене књижице. Његов предлог
је прихваћен, па је наредног дана одржан још један састанак у истом саставу. Левнајић је након тога дао изјаву
која може да охрабри.
– Након дводневних разговора покренули смо решавање горућих питања.
Једно је радно време апотека, које је
скраћено и укинута су ноћна дежурства,

Одбијен захтев фармацеута
да се обрате Скупштини

јер је бесмислено да раде целе ноћи кад
немају лекове. Друго је да Град омогући превоз запосленима код АТП-а, а
треће да упутимо ургенцију Министарству финансија да се отвори наменски
рачун за исплату зарада. Апотека је још
почетком фебруара упутила тај допис,
али јој није стигао одговор. Ми смо то
поновили и очекујемо убрзо одговор, а
Град ће видети да у складу са законским и финансијским могућностима
исплати једну зараду – рекао је заменик
градоначелника.
Фармацеути су били само делимично задовољни, јер су нагласили
како локална власт само купује време уместо да реши главни проблем.
– Закон им не дозвољава да нас
угасе, јер спадамо у основну здравствену заштиту, па морају да нас одрже у животу. Они сада чекају да
прођу избори па да донесу закон о
приватизацији државних апотека и
онда ће да нас угасе. До тада ће нам
уплаћивати доприносе, добићемо
маркице за превоз и плате за новембар и децембар од марже, а јануарску
из буџета. То је све да бисмо се мало
ућутали пре избора, јер им уопште не
одговара што правимо циркус – рекла је Наташа Белић, фармацеут.
Због тога су се апотекари поново у
среду, 2. марта, појавили с трубама и
пиштаљкама пред Градском управом и најавили долазак на седницу
Скупштине заказану за четвртак, 3.
март. Они су од Киша затражили да
се обрате одборницима, али је он одговорио како им неће бити дозвољен
улазак у салу. Пренео је и поруку
градоначелника Саше Павлова, који
се у четвртак враћа из Аустрије, да
ће тог дана с директорком Апотеке
Јеленом Ерор и представником
удружења веледрогерија разговарати
о модалитетима решавања проблема
нагомиланих дугова.
Панчевачки државни фармацеути
су, поучени ранијим искуством, ипак
остали при намери да уђу у скупштинску салу.
Д. Вукашиновић

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Краћи пут до потомства
Поједностављена процедура
за вантелесну оплодњу
Градски већници су се састали у понедељак, 29. фебруара, ради усвајања предлога неколико одлука, од
којих ће се већина наћи пред одборницима на наредном заседању
Скупштине, заказаном за 3. март.
Они су усвојили услове за остваривање права на суфинансирање
трошкова за трећи покушај вантелесне оплодње. Тај поступак ће бити
поједностављен и убрзан, јер више
не постоји обавеза расписивања тендера, а жене ће моћи да изаберу једну од 15 клиника које имају дозволу
Министарства да се баве вантелесном оплодњом. Услови да би парови конкурисали за овај програм
остали су исти. Панчевци који желе
да добију право на још један покушај да имају потомство моћи ће да
се пријаве надлежној комисији већ
за две недеље.
Веће је дало сагласност на предлог
Програма здравствених едукативних
предавања у школама. Лекари ће
школарцима говорити о очувању ре-

продуктивног здравља, раном ступању у сексуалне односе, потом о превенцији полно преносивих болести и
контрацепцији.
Изгласане су две одлуке које се
односе на Туристичку организацију
Панчева. Најпре је измењен оснивачки акт како би био усклађен с новим прописима, па је број чланова
Управног одбора повећан с три на
пет, а и пооштрени су критеријуми
за избор директора. На предлог
ТОП-а измењен је програм пословања како би се финансирало уређење
нових просторија те организације.
Усвојен је и правилник о условима, поступку и начину остваривања
права на коришћење услуга социјалне заштите. Ова одлука је важна
јер представља услов за почетак
примене нове одлуке о социјалној
заштити.
Већници су дали гаранције за кредитно задуживање Аутотранспортног предузећа Панчево у висини од
20 милиона динара. Ради се о редовној банкарској позајмици, такозваном дозвољеном минусу који је узет
за финансирање текуће ликвидности фирме.
Д. В.

НАША АНКЕТА
КОМЕ БИСТЕ ПРИЈАВИЛИ КОМУНАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ?

Најчешће обавештавамо јавна предузећа

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Срамна сарадња с НАТО-ом

Српска радикална странка сматра да
је ратификација споразума о сарадњи
с НАТО-ом срамна и да представља
посредно одустајање Србије од војне
неутралности.
На конференцији за новинаре одржаној у понедељак, 29. фебруара,
Станко Богосављев, председник Градског одбора СРС-а, казао је:
– Србија се овим поступком није
формално одрекла војне неутралности, али је практично једном ногом

ступила у НАТО. Најопаснија ствар у
ратификацији споразума јесте да она
може погоршати односе с Русијом.
Поставља се и питање да ли је морално да некоме ко је рушио нашу земљу, убијао народ и користио оружје
са осиромашеним уранијумом сада
дајемо повлашћен статус.
Радикали су овом приликом нагласили да су пуних 26 година противници
НАТО-а, који је 1999. године показао
своје право лице.
С. П.

Д. ЈАЊАНИН

Д. МАНЧИЋ

Када бисте имали проблема с водом,
грејањем, одношењем смећа, или када
бисте на улици видели преврнут контејнер, недостатак осветљења, срушене
или оштећене стубиће, с ким би требало да контактирате и коме бисте пријавили проблем? Панчевци се најчешће
обраћају директно јавним предузећима
која сматрају одговорним за спорна питања, а прва асоцијација на комуналије
свакако је Комунална полиција. Иако је
градски „Систем 48” осмишљен како би
Панчевци могли на неколико начина
да пријаве проблем и за највише два дана добију одговор дежурних служби јавних предузећа с терена у вези с његовим
решавањем, ретко ко га користи.
ДАЛИБОР ЈАЊАНИН,
електротехничар:
– Када бих имао неких проблема, мислим да бих позвао комуналну инспекцију. Такође, контактирао бих с
предузећем за које сматрам да је надлежно за одређене делатности. Верујем да
би се на тај начин све решило. Никад
нисам имао никаквих неприлика, па
нисам много упућен у материју, али вероватно бих се снашао некако.

М. ТРЊАНАЦ

М. БИОРАЦ

ДРАГАНА МАНЧИЋ,
административна радница:
– Коме бих пријавила одређени комунални проблем, зависи од тога о
чему се ради. На пример, имала сам
проблема с грејањем, па сам позвала
диспечера тог предузећа и радници
су дошли и решили проблем, то заиста функционише. Једном сам позвала и Лифт-сервис. Ту је и Комунална
полиција, која треба да решава проблеме другог типа.
МИРОСЛАВ ТРЊАНАЦ, пензионер:
– Заиста не знам, јер када зовем Комуналну полицију да бих пријавио, на
пример, непрописно паркирање, то јест
остављање туђег возила испред мојих
врата, она не долази и проблем се не
решава. Такође, не знам коме бих пријавио то што Панчево већ неколико година нема јавни тоалет, а сматрам да је
то озбиљан комунални проблем, јер
овај град има 100.000 становника.
МАРИНА БИОРАЦ, студенткиња:
– Када сам имала проблема с комшијом, позвала сам полицију, која ме
је упутила на комуналну инспекцију,

Б. ДЕЈАНОВИЋ

П. ПУПИЋ

али с њом никада нисам контактирала јер сам одустала, па не знам да ли
је делотворна у свом послу. У Маргити имамо велики проблем због недостатка контејнера, па људи бацају
ђубре по улици. Сматрам да би „Хигијена” морала да реши тај проблем.
БЛАГИЦА ДЕЈАНОВИЋ, економиста:
– За неке проблеме одмах бих се
обратила комуналној инспекцији. Такође, позвала бих предузеће које је
надлежно за област из које имам проблем, као што сам и урадила када сам
имала проблем с грејањем. Можда
бих обавестила и месну заједницу, све
зависи од тога о чему се ради, али пре
свега сматрам да је најбитније обратити се директно самом предузећу.
ПЕРА ПУПИЋ, пензионер:
– Ја заиста никада нисам имао никаквих проблема, све функционише како
треба. Уколико би дошло до одређених
неприлика, мислим да бих одмах контактирао с Комуналном полицијом
или одређеним предузећем, јер сматрам да је њихова обавеза да их реше.
Анкетирала С. Првуљ
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

„УТВА” ЈОШ УВЕК НА „СТАЈАНЦИ”

Пољопривреда
је шанса Панчева

ПЛЕНИДБА ИЛИ „ПРОСИДБА”
Све машине
пописане због дуга од
11 милиона динара
Нема више законских
препрека да
„Југоимпорт”
преузме фабрику

Градски одбор Социјалистичке партије Србије сматра да је
пољопривреда шанса Панчева
и јужног Баната и да се заједничким трудом и радом може
доћи до помака у овој области.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 2. марта, Никола Дангубић, председник ГО СПС-а, изјавио је:
– Же ли мо да се на ши
зе мљо рад ни ци што бо ље
обуче, да виде шта Европа
тражи и шта су наше конкурентске вредности с којима
мо же мо да иза ђе мо пред
свет.
Он је додао како би требало да се пољопривредници
удруже због интереса, да се
укрупњавају кроз задруге и
да на такав начин конкуришу за средства из фондова
Европске уније.

Душан Станојковић, члан
ГО СПС-а, овом приликом је
рекао:
– Имамо много неискоришћеног потенцијала и државног земљишта које би требало
дати младима за покретање
пољопривредне производње
уз повољно кредитирање за
куповину машина.
СПС је истакао да ће свим
расположивим средствима
подржати развој задругарства и стручних служби које
ће допринети примени савремених технологија у пољопривреди.
Социјалисти су најавили
трибину која ће бити одржана у недељу, 6. марта, у 18
сати, у малој сали Градске
управе, а на њој ће говорити
Предраг Марковић, потпредседник СПС-а.
С. П.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Радмила Хераковић, дипломирани инжењер заштите биља

ЗАКУПЉЕН
ПРОСТОР

Тренутно стање усева

Радници „Утве авио-индустрије”
ступиће у понедељак, 7. марта,
у штрајк ако до краја ове недеље не добију зараде за децембар, а разлог је то што три месеца нису добили плате. Слободан Костић, председник Самосталног синдиката фабрике, рекао је да је ситуација у
фабрици добро размотрена
пре доношења ове одлуке.
– Италијански „Пјађо”, који
је у власништву „Мубадале”,
касни с плаћањем три месеца
за неке алате које смо им направили, вредне 200.000 долара, а не стиже ни новац из Ирака за одржавање „ласта” и хеликоптера Ми-17, и испоручене
авионске делове. Ми знамо да
се неки уговори сад склапају и
да тек треба да почнемо да их
реализујемо, али запосленима
рачуни непрестано стижу. Сви
зову из банака и комуналних
фирми и питају за уплате, а ми
немамо одговоре на та питања
– објаснио је Костић.
Он је додао да је могуће скупити новац за исплату децембарских плата, али је најавио
да би средином марта поново
могао бити најављен штрајк
ако не буде уплаћена јануарска зарада. Костић је рекао како тренутно има мало посла,
јер се ради само на завршетку
прототипа новог школског четвороседа „сове” и неким мањим пословима, док сви остали погони стоје.
– Очигледно да је све кренуло
низбрдо кад је смењен министар Гашић, јер више немамо
коме да се обратимо за помоћ.

На пшеници и јечму након
сетве и ницања нису била видљива оштећења од пољских
глодара и штетних инсеката,
али су ти усеви током јануара због ниских температура
претрпели штету која се креће између 15 и 20 процената.
Измрзлине су видљиве на врховима старијих листова, тако да то неће имати значајне
последице по даљи развој
тих биљака.
Озима пшеница се налази
у фенофази бокорења. Визуелним прегледом нису уочени
симптоми рђе и пепелнице,
док су знаци сиве пегавости
примећени на доњем старијем лишћу, али у малом проценту. Треба нагласити да је
у наредном периоду неопходно редовно пратити стање
озимих усева, с обзиром на
променљиве метеоролошке
услове услед честих промена
кише и сувог времена.
Уљана репица је претрпела оштећења од бувача на
око 20 процената лисне масе, док је још 20 до 30 одсто
листова измрзло. То, међутим, неће утицати на даљи
развој репице, јер су ниске
температуре
нашкодиле
углавном старијим и јачим

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

листовима, док су млади листови у центру розете остали
заштићени. Визуелним прегледом уљане репице уочено
је и мање присуство пегаве
трулежи на биљкама.
Воће се зависно од врсте и
сорте налази у различитим
фазама развоја – од бубрења
пупољака (јабука и бресква)
до розе балона (кајсија). До
сада је требало да буде обављен превентивни третман
бакарним препаратима с циљем сузбијања инфекционог
потенцијала бактериозне пламењаче јабучастог воћа, чађаве краставости крушке и
сушења цветова, грана и
гранчица коштичавог воћа.
Падавине и температуре које су владале у претходном
периоду створиле су услове
да се наредних дана јави инфекција гљивом која изазива
пегавост листа и краставост
плодова јабуке. Препоручује
се да се тад уради третман
фунгицидима који сузбијају
патогене након инфекције
биљака.
Лук који је посејан јесенас
налази се у фенофази развијена два до три права листа.
С обзиром на то да је код нас
мало регистрованих препарата за сузбијање корова у
овом поврћу, саветује се да
се прати развој усева и коровских врста и да се сходно
томе обави третман хербицидима.

Прошле године смо поднели
министарству пројекат за фарбару како бисмо повећали
обим производње и министар
је обећао да ћемо добити новац, али га нисмо добили, јер
је Гашић смењен. Разочаран
сам односом министарства
према нама, али и због понашања других фирми из наменске индустрије. Кад су „Крушик” и „Прва петолетка” били
без посла, ми смо им пребацивали наш, а сад кад они не могу да постигну да обаве сав посао, нама нема ко да помогне.
Очито да министарство не занимају одбрамбене фабрике у
Војводини – рекао је овај синдикалиста.

ку и то се дешава једино нама.
Они нигде другде у Србији не
могу да уђу у фабрику одбрамбене индустрије, јер закон не
дозвољава пописивање имовине таквих предузећа. Ми смо
тај закон доставили панчевачком суду, али га он очигледно
није уважио. Први купац који
буде рекао да му одговара цена,
може да уђе у фабрику и однесе
машине – испричао је Костић.
Он је додао како никоме у
„Утви” није јасно шта ће бити с
фабриком, зато што истовремено са извршитељима у њу
долазе и инспектори Војске
Србије ради обнове дозволе за
производњу наоружања и војне
опреме, а „Југоимпорт СДПР”,

ни, онда су сви капацитети
упослени.
Ипак, „Утва”се очигледно
налази у чудној ситуацији
када није могуће рећи да ли
уопште има будућност. Наш
саговорник је напоменуо да
након усвајања новог Закона о
јавним предузећима више не
постоје препреке да „Југоимпорт” преузме панчевачку фабрику, али није сигуран да ли
ће то бити реализовано.
– Надам се само да нећемо
завршити као друге фирме у
Панчеву и као ФАП, који је на
издисају. Њима министар Сертић нуди да буду ремонтни завод са стотинак радника, а
много им је обећавано, као и

„Утви” прети једна много већа опасност него што је беспарица. Београдско предузеће
„Јанко Лисјак”, које је у стечају,
због потраживања од 11 милиона динара, а на основу одлуке
панчевачког суда, пописало је
и ставило на лицитацију све
машине из фабрике авиона.
– Судски извршитељи долазе
на свака два-три дана у фабри-

преко кога авио-индустрија
послује, ради на новом двогодишњем уговору са Ирачанима. Тај посао би могао да донесе око 500 милиона динара,
што је довољно да предузеће
наредне две године нормално
послује. Костић се нада да ће
„сова” полетети у мају, јер за
њу има заинтересованих, а и
када се у фабрици праве авио-

нама, и на крају ништа није било од тога – стрепи Костић.
Он је додао да су се 34 радника фабрике авиона пријавила за социјални програм, па
ако министарство одобри њихов одлазак уз отпремнину, у
предузећу ће остати 200 запослених, што није довољно за
реализацију неког озбиљнијег
уговора. Ако га буде.

ПОНУДА „GENERALI OSIGURANJA” ОД 25. ЈАНУАРА ДО 31. МАРТА

Осигурајте за 200,
наплатите и до 3,8 милиона динара

Пакет важи за случај
пожара, удара грома,
олује, експлозије,
лома стаклa...
За 200 динара можете: појести
једну пљескавицу на киоску,
попушити паклу осредњих цигарета, попити кафу у кафићу... А можете, веровали или
не, и да осигурате своју највреднију имовину – стан или
кућу. Компанија „Generali osiguranje Srbija” по симболичној цени понудила је путем
директне поште убедљиво најповољнији пакет за осигурање
домаћинства на тржишту.
Тиме се изашло у сусрет
свим грађанима Панчева који
су се у последње време у великом броју распитивали за ово
осигурање. Понуда се може
искористити само од 25. јануара до 31. марта, а пакет покрива готово све штете и непредвиђене ситуације које

Рок за исплату штете
је само четрнаест
дана од дана
подношења комплетне
документације.

могу задесити једно домаћинство, али осигурава и чланове
домаћинства од одговорности
за евентуалну штету нанету
трећим лицима и њиховим
стварима. У случају штете исплаћује се чак до 3,8 милиона
динара, уз рок за исплату
штете од само 14 дана од дана
подношења комплетне документације.
За склапање уговора довољно је попунити уплатницу коју
је директном поштом достави-

ла осигуравајућа кућа на износ
који покрива једномесечно,
тромесечно, шестомесечно
или годишње осигурање (200,
550, 1.100 или 2.100 динара) и
уплатити је. Једино је важно
обратити пажњу да службеник
у банци или пошти унесе потпуне податке са уплатнице –
име и презиме уплатиоца, пуну адресу објекта који се осигурава, што значи улицу и
број, број стана и место. Самом уплатом склапа се уговор

о осигурању, а „Generali” ће у
месецу који следи оном у ком
је извршена уплата доставити
потврду о осигурању (уколико
случајно не стигне, треба контактирати са осигуравајућом
кућом, за шта је обезбеђен телефон 0800-222-579). Позиви
су бесплатни.
Осигурање почиње у поноћ
првог дана месеца који следи
иза месеца у ком је извршена
уплата и важи до краја периода за који је уплаћено.
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ОПАСАН ОТПАД У СТАРОЈ „УТВИ”

„МЕДИКАЛ ВЕЈВ” КРШИ
ГРАДСКУ ОДЛУКУ
Београдска фирма
мимо закона
прерађује
медицински отпад
Фирма „Медикал вејв” пре неколико година узела је у закуп
просторије у објектима старе
„Утве” са идејом да се у њима
третира медицински отпад настао у целој Србији. Међутим,
републичка инспекција за заштиту животне средине је у јулу 2013. године дозволила тој
фирми да прерађује инфективне опасне материје у мобилном постројењу под одређеним условима – онима које
пропише локална средина у
којој се делатност обавља.
У складу с тим, панчевачки
Секретаријат за заштиту животне средине издао је решење
да се дозвољава третман инфективног медицинског отпада насталог само на територији града Панчева, чиме је план
„Медикал вејва” био привидно
осујећен. Иста решења издата
су и 2014. и 2015. године. За
текућу годину (2016) Секретаријат је пооштрио своју одлуку
и доделио том привредном субјекту ново решење о одобрењу за локацију, али само за
третман медицинског инфективног отпада Ветеринарске
станице Панчево.
Београдска фирма је почела да крши и игнорише законска документа и услове
које је прописала локална самоуправа, тако да је након
пријаве грађана републичка
инспекција обавила контролу

ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ОСНОВАЦА

Упис у први разред
од априла

Овде завршавају опасне материје
21. јула 2014. Убрзо је уследило Решење о забрани обављања делатности број 35303-00266/2014-18, јер је инспек тор ка Љи ља на Га лић
констатовала да је тај привредни субје кат прекршио
прописане услове. Београдска
фирма је привидно престала
да ради пред крај 2014. године, али с добијањем продужења Решења за одобрену локацију за третман медицинског
инфективног отпада на тери-

торији Панчева за 2015. годину поново почиње да ради у
марту 2015. године.
Покрајинска инспекција је
обавила надзор у јуну 2015. године и нашла доказе да је „Медикал вејв” уносио опасан медицински инфективни отпад у
своје погоне мимо решења
панчевачке локалне самоуправе. Покрајинска инспекција
сачињава пријаву 13. новембра 2015. године (број 5011837/2015-02) и предаје слу-

чај даље на обраду. Још увек се
чека одлука суда.
Међутим, ни кораци покрајинске инспекције нису зауставили ову фирму, тако да она и
дан-данас ради игноришући
сва законска решења и упозорења. „Медикал вејв”, према
сазнањима „Панчевца”, и даље
учествује на тендерима и уговара послове широм Србије.
Ову причу наставићемо у
неком од наредних бројева
„Панчевца”.

КОНКУРС СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Финансирање програма од јавног интереса
Пријавите се до 11.
марта
Траже се нова
и креативна
еколошка решења
Секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине објавио је прошле недеље јавни конкурс за
суфинансирање
пројеката
удружења и других организација цивилног друштва у
области заштите животне средине. Циљеви конкурса су јачање свести о значају заштите

животне средине и реализација пројеката којима се доприноси заштити и унапређењу
животне средине и природе.
Право учешћа имају непрофитне организације (удружења грађана) с територије АП
Војводине које се баве делатностима из области заштите
животне средине и одрживог
развоја. Пројектима од јавног
интереса сматрају се они у којима су искључиво и непосредно видљиве јавне потребе
и који су усмерени на остваривање општекорисног циља за
локалну заједницу. Тематске
области које су обухваћене

овим конкурсом односе се на
заштиту природе, заштиту вода, управљање отпадом, климатске промене итд. Покрајина је издвојила два милиона
динара, а одабрани пројекат
биће суфинансиран највише
са 60.000 динара.
Крајњи рок за подношење
пријава је 11. март, а Комисија
за спровођење јавног конкурса
која ће вредновати и одабрати
еко-програме објавиће 28.
марта коначне резултате. Чланови комисије ће се приликом
оцењивања и рангирања водити следећим критеријумима:
да програм даје нова и креа-

тивна решења за превазилажење проблема у области екологије и да његова реализација
има дугорочан и одржив утицај у локалној заједници.
Удружења с којима Секретаријат буде потписао уговоре
о суфинансирању еко-активности дужна су да испуне обавезе до 1. децембра. Заинтересована удружења и организације с територије нашег града детаљне информације о
овом конкурсу могу наћи на
интернет страници Секретаријата за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине
www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Пријављивање деце за упис
у први разред основне школе
за школску 2016/17. годину
вршиће се у одабраној школи
током априла, а сам упис током маја и јуна – најавио је
Секретаријат за јавне службе
Градске управе Панчева.
Упис је обавезан за сву
де цу рођену од 1. мар та
2009. до краја фебруара
2010. го дине, одно сно за
ону која до почетка нове
школске године, у септембру 2016, буду имала најмање шест и по, а највише седам и по година. У основну
школу се могу уписати и деца старија од седам и по година која нису већ уписана
због болести или других
оправданих разлога.
За упис је потребно у школу однети следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених за дете, лекарско уверење да је оно

здравствено способно за полазак у школу, доказ о територијалној
припадности
школи (фотокопија пријаве
стана или личне карте родитеља) и уверење да је дете
похађало припремни предшколски програм. Упис се
врши у канцеларији секретара школе, а испитивање
детета обављају психолог и
педагог школе.
Када је реч о школама за
образовање ученика са сметњама у развоју, ученик се
уписује на основу мишљења
Интерресорне комисије за
процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне
подршке, уз сагласност родитеља односно старатеља.
За детаљнија објашњења
родитељи се могу обратити
најближој основној школи
којој територијално припадају.
Д. К.

АКТИВНОСТИ КЛУБА „СОКО”

Нови серијал
Чланови Планинарско-еколошког клуба „Соко” поново
су се окитили одличјима на
државном првенству у спортском пењању. Прво коло је
одржано прошлог викенда у
Суботици, а наши суграђани
су опет били међу најуспешнијима у тежинском и брзинском пењању.
Медаље у категорији сениора освојили су Марко Дејан
(друго место у категорији Д8)
и Миљан Варсаковић (треће
место у категорији Д10 ). Јуниор Михајло Шебаљ био је најбољи међу својим вршњацима.

И ове го ди не чла но ви
клу ба „Со ко” ор га ни зу ју
едукативна дружења с грађанима на којима ће бити
речи о одређеним дестинацијама, планинарењу, екологији и здравим начинима
живота. Већ у четвртак, 10.
марта, у 19.30, у дворани
„Аполо” биће одржана прва
про јек ци ја из пу то пи сног
се ри ја ла „Упо знај сво ју
природу”, који клуб „Соко”
реализује у сарадњи с Домом омладине, а тема првог
овогодишњег дружења биће
планина Дурмитор.

ДРЖАВА И РЕЦИКЛЕРИ

Исплата за труд

НАСТАВЉА СЕ МОДЕРНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВО

Поузданији и ефикаснији рад
Ремонт погона
завршен 3. марта
Инвестиционо
одржавање коштаће
близу 30 милиона
динара
У Рафинерији нафте Панчево
прошле недеље су почели радови на делу процесних постројења у оквиру инвестиционог одржавања. Према речима надлежних из НИС-а, та
активност ће обезбедити њихов још поузданији рад и по-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

већање ефикасности производње.
Ремонт погона је завршен 3.
марта, а обављен је низ технолошких и техничких послова
на примарним рафинеријским
постројењима: атмосферској и
вакуум дестилацији, на по-

стројењима за секундарну обраду – постројењу за благи хидрокрекинг и хидрообраду
(MHC/DHT), као и на постројењима Водоник, Платформинг и погону за обраду гасова. Процењује се да ће ово инвестиционо одржавање кошта-

ти близу 30 милиона динара, а
сви радови ће бити обављени
уз строге еколошке стандарде
и стандарде безбедности на раду. За време додатне модернизације рафинеријских постројења тржиште ће бити уредно
снабдевано свим врстама
нафтних деривата.
Менаџмент руско-српског
нафтног гиганта истиче да се
континуираном модернизацијом панчевачке Рафинерије
непрестано унапређују прерађивачки капацитети НИС-а.
Познато је да је даљи развој
прераде један од кључних пословних приоритета НИС-а и
да је циљ компаније да се
НИС потврди као лидер на регионалном тржишту нафтних
деривата, с производима који
одговарају најстрожим европским стандардима.

Прошле недеље је одржан
састанак представника Министарства пољопривреде и
заштите животне средине и
српске рециклажне индустрије на којем се држава
обавезала да ће рециклерима исплатити 1,9 милијарди
динара за отпад прерађен у
2015. години.
Потписани су уговори са 14
фирми које се баве третманом
отпада и новац ће им убрзо
бити исплаћен у складу са обрађеном документацијом која
доказује да је посао урађен.
Састанку је присуствовала и
министарка пољопривреде и
заштите животне средине
Снежана Богосављевић Бошковић. Она је присутне подсетила на то да је усвојен сет
закона из области заштите

животне средине, чиме је
омогућено оснивање буџетског зеленог фонда у који ће
се сливати новац по принципу „загађивач плаћа”. Овим
чином Србија је, према њеним речима, начинила важан корак ка успостављању
предвидивог система пословања у области рециклаже,
али и могућности кофинансирања великих инфраструктурних пројеката из области
животне средине.
Да подсетимо, тренутно
српска рециклажна индустрија запошљава око 22.000
људи у укупно 2.000 предузећа, а међу лидерима у овом
послу је и панчевачка фирма
„Божић и синови”, у чијем је
власништву „ИТ рециклажни центар” у Омољици.
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ХРОНИКА
ТРИБИНА О ТРГОВИНИ ЉУДИМА

ЗДРАВА ИСХРАНА

ВРАТА ПАКЛА СУ ШИРОМ ОТВОРЕНА

Пише: Драгана Јоцовић

Магично зрно
Киноа

је семе зелене
лиснате биљке. Слична је
спанаћу, али се третира
као житарица. Енергетска
вредност 100 г сирове киное износи око 368 калорија. Оно што је издваја од
осталих житарица, јесте
њен посебан нутритивни
састав. Ова намирница не
садржи глутен, има лако
сварљиве угљене хидрате
и висок садржај протеина.
Садржи витамине Б-групе
и витамин Е, а од минерала има највише фосфора,
затим магнезијума, калцијума, гвожђа, цинка,
мангана, бакра и селена.
Сматра се да помаже у
јачању организма и производњи здравог мајчиног
млека, умањује ризик од
настанка хипертензије и
запаљенских процеса. Конзумирање киное се препоручује за: малокрвност,
мигрену, гојазност и менопаузу, а треба да је користе
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сви којима недостаје енергија, као и вегетаријанци,
вегани, дијабетичари, деца, реконвалесценти, особе с целијакијом или другим обољењима која стварају преосетљивост на глутен. С обзиром на то да је
одлично избалансирана и
скоро комплетна намирница, НАСА је употребљава у свемирским мисијама
за исхрану астронаута.
Има благ укус који подсећа на коштуњаво воће, а
занимљива је као додатак
салатама, супама, прилозима, јелима од меса и поврћа, колачима и хлебу.
Киноа је идеална за припрему вегетеријанских и
макробиотичких јела. Иако се у исхрани првенствено користи зрно, њени листови су такође јестиви.
Најлакше је спремити је у
виду салате, па вам нудимо овај једноставан рецепт.

Салата од киное
Потребно: 100 г киное, 2 дл воде, 20 г сувог грожђа, 100 г свежег краставца, 100 г чери-парадајза, неколико листића свеже нане, 10 г печених листића бадема, једна супена кашика маслиновог уља, једна кафена кашика соли и четвртина цеђеног лимуна.
Припрема: киноу добро испрати под млазом воде, па процедити. Помешати 2 дл воде и киноу и ставити да прокључа. Смањити температуру и кувати још 15 минута уз мешање. Када вода испари, а киноа набубри, скинути са шпорета и прохладити.
Додати сецкано поврће и остале састојке, па добро промешати.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Како против
масноћа у крви?
Одговара: др Ана Ковачевић мак, мајонез, маслац),
свињско месо и пуномасне
Кузмановић, интерниста
сиреве. Маргарини који
кардиолог
имају трансмасти су непоПитање: Како треба да се жељни. Препоручују се рихраним да бих снизио ниво ба, бело пилеће месо и телехолестерола и триглицери- тина уз обиље свежег воћа и
да у крви? Које намирнице поврћа у виду салата. И напрепоручујете, а шта није равно - што више шетње.
дозвољено? Шта повишени Уколико су триглицериди
холестерол и триглицери- повишени, избегавајте слатди заправо раде нашем ор- кише, теста и алкохол. Изганизму?
мерите обим струка: у
случају да је већи од 80 ценОдговор: Холестерол се тиметара (жене) или 94
налази у зиду сваке наше центиметра (мушкарци),
ћелије и неопходан је за
синтезу хормона и транспорт витамина. Уколико га има више, прави
проблеме. Упрошћено,
ЛДЛ или „лош" холестерол улази у зид артерија
и сужава их, водећи тако
ка инфаркту срца или
мозга. Врло повишени
триглицериди могу довести до тешке упале
панкреаса. Важно је напоменути да симптоми
повишених масти у крви
не постоје, па је стога неопходно да их превентивно контролишете.
У исхрани је најважнија умереност, а ништа
није потпуно забрањено. одмах испланирајте проНема ни чаробних намир- мену навика у исхрани,
ница. Избегавајте месне обратите се нутриционисти
прерађевине, намазе (кај- и - шетајте!
Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде
што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић
(интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна медицина и
нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и
функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан
Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

„Озбиљној фирми потребни радници за рад у иностранству, одлична зарада,
обезбеђен смештај, није
потребна радна дозвола,
комфорно радно окружење. Телефон: 060/1234...”
Да ли сте заинтересовани? Да?!
Оног момента кад се јавите на
овакав оглас, највероватније сте
покуцали на врата пакла.
Овакве „сјајне” пословне понуде неименованих „озбиљних”
фирми које вам обећавају куле
и градове, а једини податак који дају о себи је број мобилног
телефона, један су од основних
начина на које трговци људима
врбују своје жртве. Трговина
људима је облик модерног ропства и представља злоупотребу
људских бића и њихових основних права с циљем стицања материјалне добити. Уз трговину
дрогом и оружјем, спада у три
најпрофитабилније криминалне активности, а тешко се открива и још теже доказује. Присутна је свуда, па и код нас, и
њој су изложени сви.
Ради превенције овог злочина о њему су на трибини с
родитељима и васпитачима
деце из вртића „Бамби” у понедељак, 29. фебруара, гово-

рили чланови Тима за борбу
против трговине људима Теренске јединице панчевачког
Црвеног крста, с координатором Савом Веселиновим на
челу. Он је истакао да је радионица с родитељима само
пр ви ко рак са рад ње с ПУ
„Дечја радост” и нагласио да
она треба да се настави и
кроз рад волонтера с децом,

како би она кроз игру и на начин прилагођен њиховом узрасту спознала у каквим би
се ризичним ситуацијама могла наћи и како да у њима поступе.
Током трибине велики број
родитеља информисао се о томе како се све експлоатишу
жртве, који механизми контроле се примењују и које ме-

ре опреза треба применити како би заштитили и своју децу и
себе. Између осталог, препоручено им је да изузетно пазе
шта постављају на друштвене
мреже, јер тамо трговци људима добијају огроман број потребних информација о потенцијалним жртвама. Нарочито је наглашено да никад не
треба уговарати састанке с непознатим особама.
Присутни су могли да чују и
примере из праксе с којима су
се сусретали надлежни у Полицијској управи Панчево, а о
њима је говорио Љубомир
Димковић. Из његовог излагања могло се недвосмислено закључити да се трговина људима не дешава „тамо негде” и да
и себе и своју децу морамо
припремити за евентуалан
блиски сусрет са овом врстом
криминала. Она се, на срећу,
не дешава често у нашем граду
и околини, али неколико таквих случајева је ипак забележено током протеклих година.
Одлична прилика да ваши
малишани кроз игру, забаву и
разговор са едукаторима науче како да се понашају у ризичним ситуацијама овог типа
биће Дечји сајам превенције
трговине људима, који ће се
одржати првог викенда априла у дворани „Аполо”.

ОПШТА БОЛНИЦА НА ИСПИТУ

Чекајући акредитацију
Тим спољашњих оцењивача
Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије
(АЗУС) боравио је у периоду
од 21. до 25. фебруара у панчевачкој Општој болници и оцењивао рад те установе. Другим
речима, Болница је ушла у
процес акредитације и уколико добије задовољавајуће оцене, припашће јој важан документ као доказ да је увела процедуре на основу којих се унапређује здравствена заштита.
Оквиран извештај о томе какво су стање затекли у Болници, оцењивачи су пред запосленима изнели у четвртак, 25.
фебруара, али на коначну оцену ће морати да се сачека око
месец и по дана. Према речима Небојше Тасића, директора
Болнице, акредитација још

увек по закону није нужна, али
долази време када ће бити.
– Овај процес је започет још
у време претходног менаџмента, а круну тих дуготрајних
припрема представља долазак
спољашњих оцењивача, који
ће дати свој суд о томе да ли
смо на добром путу. Ми запослени у Болници се према њој
односимо као родитељи према
детету, па често видимо њене
врлине, а превиђамо мане.
Стога нам објективан поглед са
стране веома много значи. С
нестрпљењем ишчекујемо налаз акредитационе комисије и
имамо жељу да све што не ваља поправимо – навео је Тасић.
У име тима оцењивача пред
присутним лекарима, техничарима и другим радницима
Болнице начелна запажања о

стању у установи изнео је др
Илија Трипковић.
– Процедура је таква да о
ономе што смо запазили приликом посете не можемо дати
ближу оцену док Агенција не
поднесе финални извештај.
Оно што се у први мах издваја,
јесте велики људски потенцијал, односно ентузијазам свих
запослених и њихова спремност да у овако тешким условима прате савремене токове и
да одано и предано раде. Када
је реч о оним лошијим аспектима, евидентни су, пре свега,
нерешени грађевински и урбанистички проблеми, од паркинга до зграде павиљонског
типа, а очито је да је разлог за
то недостатак финансија. Данас је, рецимо, стандард да у
операционим салама имате

одговарајући притисак, температуру и влажност, али то не
можете постићи када чак ни
прозори нису замењени двадесет година. Но зато можете
имати осмех медицинске сестре и сигурност у лекара који
је уз вас. У стратешким плановима које смо погледали предвиђена је и набавка нове опреме и надамо се да ће она бити
и реализована, уз помоћ оснивача или кроз пројекте – навео
је, између осталог, Трипковић.
Да ли је стање у панчевачкој
Болници довољно добро да јој
АЗУС изда акредитацију, биће
познато вероватно у априлу.
Подсећамо да је панчевачки
Дом здравља први пут трогодишњу акредитацију добио
2013, а да је крајем прошле
године и реакредитован.

ЈАВНОЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА У ВРТИЋИМА И ШКОЛАМА

Највише минуса за влагу и тоалете
Резултати програма јавноздравствене контроле коју је у
објектима Предшколске установе „Дечја радост” и основних
и средњих школа на територији нашега града од марта до
краја децембра прошле године
спроводила Градска управа у
сарадњи са Заводом за јавно
здравље, представљени су јавности у петак, 26. фебруара, у
малој сали Градске управе.
Овакве контроле спроводе се
већ дванаест година како би се,
применом ефикасних мера,
смањио негативан утицај неадекватног колективног боравка
деце у вртићима и школама на
њихов раст и развој и спречиле
заразне болести, или пак да би
се смањило оболевање најмлађих од незаразних болести.
Према речима Миодрага Радојковића, члана Градског већа задуженог за образовање,
који је поздравио присутне на
овом скупу, Град је за пројекат
јавноздравствене контроле издвојио 4,5 милиона динара.
Присутни су имали прилику
да се упознају с резултатима
хигијенских и микробиолошких контрола објеката, односно радних површина, посуђа

и руку запослених у кухињама
вртића и школа, затим с резултатима испитивања здравствене безбедности и енергетске
вредности намирница које се
сервирају деци, воде за пиће и
санитарних прегледа особља.

случајеве одступања од прописаних критеријума. Ако се
узме у обзир да се оваква испитивања врше већ више од
једне деценије, може се запазити да су из године у годину
све значајнија побољшања у

О свим овим темама опсежно
је говорила прим. др Радмила
Јовановић, специјалиста хигијене и супспецијалиста исхране и начелница Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље. Према
њеним речима, добијени резултати у свим установама су
задовољавајући, уз спорадичне

свим областима које се прате,
што указује на то да је спровођење оваквог програма и те како сврсисходно. Оно што ће
већину родитеља посебно занимати, јесте да је храна коју
њихова деца конзумирају у вртићима безбедна и здрава, да
је кухиња у којој се она припрема чиста и сигурна, те да се

води рачуна о калоријској
вредности оброка, као и о садржају соли у њима. Ужину
школама најчешће дистрибуирају добављачи и она је углавном задовољавајућег квалитета: у мањем проценту испитиваних оброка (13 од 200) пронађени су квасци и плесни,
што указује на лошији квалитет брашна од кога је тесто направљено или сусама којим је
посуто.
Образовним установама су у
највећем броју случајева изречене мере које се тичу различитих адаптација на самим објектима, као што су поправке кровова, санирање влаге, замена
дотрајале столарије и намештаја, сређивање тоалета и
слично. Појединим школама је
посебна пажња скренута на то
да треба извршити реконструкцију фискултурних сала и
спортских терена и да дотрајале справе за вежбање треба поправити или заменити новима.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ДОБРЕ ВЕСТИ СА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

У СТАРОМ ДЕЛУ ГРАДА ОВИХ ДАНА

ПОСЛОВИ НА ПРУЗИ ЗА БЕОГРАД ПРИ КРАЈУ

Реконструкција Улице
Николе Ђурковића

Нормализација
саобраћаја средином
ове године
Све више путника
у возовима
Радови на изградњи и електрификацији другог колосека
пруге на деоници Панчево–
Београд дуге 15 километара
засад се одвијају брже него
што је планирано, захваљујући
чему ће тај посао бити у потпуности завршен до средине
ове године.
Заменик директора компаније „Руске државне железнице” („РЖД интернешенел”)
Масурбек Султанов ових дана
је изјавио за руски интернет
портал „Спутњик” да ће прво
бити завршена деоница Крњача–Панчево, која ће до краја
идућег месеца бити предата у
употребу, а да ће пруга целом
дужином почети да се користи
најкасније до јуна.
Подсећамо, ова инвестиција
се финансира кредитом у износу од 800 милиона долара
који је 2013. године Русија
обезбедила Србији. Тај новац
ће бити искоришћен за модернизацију наших железница и
куповину 27 нових, комфорних и климатизованих возова,
који ће након завршетка реконструкције постојећих и изградње нових железничких

Да ли ће заиста „летети” 120 километара на сат
праваца моћи да развијају брзине и до 120 километара на
час.
Послови на железници у
Србији које од 2014. године
изводи руска компанија „РЖД
интернешенел” с неколико наших фирми које су ангажоване као подизвођачи обимни су
с обзиром на то да се паралелно ради на пругама Панчево–
Београд и Београд–Бар, као и
на реконструкцијама још шест
линија на северу и југу железничког коридора 10 који пролази кроз Србију.
Не рачунајући раднике наших фирми, на тим пословима

је ангажовано око 100 факултетски образованих стручњака
из Русије, а користи се најсавременија опрема из те земље.
Поред обнове железничке инфраструктуре у Србији, „Руске
државне железнице” су се показале и као друштвено одговорна компанија зато што су
финансирале обнову школе
„Васа Живковић” у Панчеву и
реконструкције основних школа у још два града у Србији,
као и школовање наших студената у Русији.
Нажалост, међу нама има
оних који су својим неодговорним понашањем бацили

сенку на реконструкцију железничке мреже у Србији и
помоћ Русије у томе. Прошло је тек десетак дана откако су два нова руска воза пуштена у саобраћај на пругама Београд–Кикинда и Београд–Зрењанин, а већ два пута су каменовани и споља су
ишарани.
Иначе, број путника у тим
возовима и продатих карата
из недеље у недељу расте. Од
15. до 21. фебруара продато је
1.625 карата и превезено
1.807 путника, што је 750 више него у првој недељи од када су ти возови у саобраћају.

Ових дана почела је реконструкција Улице Николе
Ђурковића, која се налази у
старом делу града. Вредност
радова, који треба да буду завршени до средине маја, износи 16.600.024 динара.
До тада ће та улица бити
затворена за саобраћај, а они
који су навикли да се ту паркирају, треба да потраже друго место за своја возила.
Подсећамо, уговором који
је потписан између Дирек-

ције за изградњу и уређење
града као наручиоца посла и
фирме „Финнет инжењеринг”, ангажоване за реконструкцију Улице Николе
Ђурковића, предвиђено је тај
посао буде темељан.
Радови ће обухватити постављање асфалтне подлоге,
саобраћајне сигнализације,
јавног осветљења, кишне и
фекалне канализације, као
и обе ле жа ва ње пар кинг-места.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА”

Решен проблем у Улици
Жарка Фогараша

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Питања за директоре јавних комуналних предузећа
Градски одбор Српске радикалне странке ових дана је
упутио писма директорима
свих јавних комуналних предузећа у граду захтевајући од
њих да одговоре на више питања на основу Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.
– Као прво, тражили смо да
нам доставе број запослених радника са стањем на дан 1. 1. 2000.
године, 1. 1. 2004, 1. 1. 2008, 1.
1. 2012. и 1. 1. 2016. Захтевали
смо и увид у правилнике о систематизацији радних места за
2000, 2004, 2008, 2012. и 2015.
годину закључно с децембром.
Очекујемо и информације о
броју директора, њихових заменика и помоћника директора у
јавним комуналним предузећима. Интересују нас и подаци о
броју шефова одељења, сектора
и погона, као и информације о
броју саветника који су стално
запослени и оних што нису у
радном односу. Од надлежних у
јавним комуналним предузећима очекујемо да нам одговоре и
на питања колико је чланова
управних и надзорних одбора,

стално запослених, радника на
одређено време, волонтера и
оних који раде на основу уговора о раду. Занима нас и колико
има правника у јавним комуналним предузећима и адвоката који су ангажовани као заступници јавних комуналних
предузећа – изјавио је наш саговорник из Градског одбора Српске радикалне странке који је
затражио да остане анониман.

На пита ње новина ра шта је
повод за пи смо које је упу ћено град ским јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма он је
ре као да пан че вач ки СРС
осно вано сум ња да се у њи ма
од 2000. године за послио вели ки број љу ди ис кљу чи во
на основу припад ности политич ким партија ма, уместо
да пресуд на бу де струч ност
кандида та.

Наш саговорник је додао и
да грађани Панчева немају никакав утицај нити могућност
контроле над трошењем новца
у градским јавним комуналним предузећима. Због тога
ће, како је најавио, радикали
сачекати да добију све податке
које су тражили, а онда ће изаћи у јавност с њима и коментарисаће их на конференцијама
за новинаре те странке.

ПРОБЛЕМИ НАШИХ СУГРАЂАНА У ВОЈЛОВИЦИ

Страхују од сваке кише
Иако им је потребно мање од
десет минута вожње да би стигли до центра града, наши суграђани који живе у Улици
братства–јединства у Војловици осећају се као да су становници забаченог села.
Они страхују и од најмање
кише зато што се тада у готово
сваком делу њихове улице
стварају баре. И поред тога
што имају фекалну канализацију, о кишној могу само да
сањају, што, како кажу, није у
реду, с обзиром на то да ре-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

довно плаћају све дажбине. До
сада су неколико пута потпи-

сивали петиције, слали их
надлежнима у граду и тражи-

ли од њих да предузму нешто
како би у њиховој улици било
боље. Нажалост, досад није
било никаквог резултата.
– У нашој улици је већ годинама тако иако има око сто
кућа. Људи су дигли руке јер
се и после најмањег пљуска
створе баре и улица је пуна
блата. Да не говорим о томе
каква је ситуација ако је неколико дана лоше време. Подједнако нам смета и то што је
пут који иде средином улице у
врло лошем стању и пун је рупа. Путари повремено долазе
и крпе асфалт, али то ништа
не вреди јер после неког времена те закрпе попусте – рекао је Милутин Добреску, станар те улице.

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” објавило је на
својој страни на „Фејсбуку”
да је решен проблем на који
су се жалили наши суграђани из стамбеног блока у Улици др Жарка Фогараша.
Они су захтевали да „Хигијена” интервенише због тога
што недељу дана није одвожено ђубре с тог места. Бојан
Илић, пословођа „Хигијениног” погона „Изношење отпада”, изјавио је поводом тога
да је проблем настао зато што
је једини прилаз до дворишта

из Улице др Жарка Фогараша
био комплетно прокопан, па
није постојала могућност да
камиони „Хигијене” дођу до
контејнера.
У информацији коју је објавила „Хигијена” наведено је и
да то јавно комунално предузеће није било обавештено о
почетку радова који су обављани на том месту. Да је било
другачије, контејнери би на
време били премештени и не
би било проблема. Без обзира
на све, чим су радови завршени, контејнери су испражњени.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Дуг пут од куће
до матичара
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како и када процените да је време за
нови почетак. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „На
тајном задатку” Данијеле
Стил за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Врло лако, стигли смо на
дно дна и сада немамо више
куд, једино можемо кренути
напред и наћи неки нови почетак.” 064/9694...
„Само слушам свој унутрашњи глас. Не знам како му
успева, али увек погоди шта
је за мене најбоље. И често је
болан крај само маска за предиван почетак.” 064/8770...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање
шта је њихово најдуже путовање. Они ће освојити по један
примерак књиге „Најдуже путовање” Николаса Спаркса.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора.
„Моје најдуже путовање је
оно од куће до матичара.”
069/7177...
„Моје најдуже путовање би
било оно кроз прошлост – некад лепо, некад ружно, али
такав је живот. Издвојила бих
своју прву љубав, некога ко ме
није приметио.” 066/4235...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ИЗУЗЕТНО ВАЖНА ПРОФЕСИЈА ЗАПОСТАВЉЕНА

ВАТРОГАСЦИ РАДЕ У ЛОШИМ УСЛОВИМА
Заштитним оделима
истекао рок трајања
Возила у просеку стара
више од двадесет
седам година
СВЕЧАНОСТ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стефановић и Марковић
полицајци месеца
Полицајац Сретен Стефановић и инспектор Саша Марковић, припадници Полицијске
управе у Панчеву, проглашени
су за најбоље током претходног месеца на свечаности одржаној 29. фебруара у згради
Градске управе. Признања су
им уручили заменик градоначелника Панчева Саша Левнајић и начелник Јужнобанатског округа Зоран Тасић.
– Током протеклог месеца
имао сам добре резултате у расветљавању више разбојништава и тешких крађа. То не
бих могао без сарадње са осталим колегама и оперативцима
у Полицијској испостави „Југ”.
С обзиром на то да је тимски
рад нешто без чега је полицијски посао незамислив, за све
њих имам само речи хвале, а
захваљујем и својим стареши-

нама у Полицијској управи и
испостави „Југ”, као и градоначелнику и начелнику Јужнобанатског округа – изјавио је полицајац Сретен Стефановић.
Начелник Јужнобанатског
округа Зоран Тасић рекао је да
награде које се додељују од
прошле године треба да буду
подстрек свим панчевачким
полицајцима да часно и поштено обављају свој посао. Он
је захвалио свим полицајцима
на територији јужног Баната и
пожелео им све најбоље.
Заменик градоначелника
Саша Левнајић нагласио је да
је полицијски посао тежак и
одговоран, те да захтева бројна одрицања. Због тога Град
Панчево жели да подстакне
све полицајце да савесно обављају свој посао, јер ће у том
случају бити награђени.

УПОЗОРЕЊЕ ВОЗАЧИМА

Обратите пажњу
на тракторе

„Када треба да гасе неки пожар, ватрогасци облаче заштитна одела којима је истекао рок трајања, а на интервенције крећу возилима просечне старости више од двадесет седам година. У ватрогасним јединицама ради алармантно мали број људи, а ватрогасна служба нема континуирано финансирање”, упозорио је у саопштењу Синдикат ватрогасаца, организација
која је формирана 2009. године и окупља све припаднике
ватрогасно-спасилачких јединица на територији Србије.
Тај синдикат сматра да у државним структурама Србије већ
дуги низ година не постоји свест
о значају ватрогасне службе као
битног сегмента безбедности
државе и њених грађана.
Синдикат ватрогасаца истиче да је неопходно решавање
свих проблема с којима се суочавају запослени у тој служби. Пре свега, што пре би
требало повећати број запослених, јер садашње стање доводи у питање елементарно
функционисање ватрогасне
службе.
У саопштењу Синдиката ватрогасаца пише да Србија тренутно има 3.100 ватрогасаца,
што је у односу на број становника, површину територије
коју они штите и број интервенција најмање у региону.
Према европским препорукама, на 1.000 становника би требало да долази по један ватрогасац. У Бугарској, која има 7,5
милиона становника, ради 7.000
ватрогасаца. Словачка, с 5,3 милиона становника, има 4.300 ва-

трогасаца, а у Хрватској их има
чак 6.000 иако у тој земљи живи
4,2 милиона становника.
Синдикат ватрогасаца је у
свом саопштењу навео и да је
проблем недовољног броја људи који раде у тој служби до
сада решаван издавањем тзв.
налога за приправност ватрогасцима.
На тај начин они су се обавезивали да дванаест сати пре
него што им почне редовна
смена, у своје слободно време,
буду спремни да се уколико
добију позив за интервенцију,
одмах одазову и што брже дођу у ватрогасну јединицу.
Такво функционисање ватрогасне службе било је неопходно с обзиром на то да је након одлазака дежурне екипе
на интервенције ватрогасна
станица остајала празна и у
случају новог пожара или потребе за неком другом интервенцијом није било никог да
реагује.
Међутим, због штедње и
рационализације трошкова у
МУП-у укинута је приправност, за коју су ватрогасци

били плаћани 20 динара по
сату.
„Синдикат ватрогасаца разуме потребу за смањењем трошкова, али је недопустиво да се
рестриктивна политика примењује на такав начин. Због тога
инсистирамо на што хитнијем
пријему нових људи у ватрогасну службу, а док се то не реши,
тражимо да се поново врати
приправност”, пише у саопштењу Синдиката ватрогасаца.

Како смо сазнали од Душка
Нинкова, председника те организације, плате ватрогасаца
су 40.000 динара. За тај новац
морају да раде и друге послове
поред гашења пожара, почев
од изузетно тешких, као што
су спасавања жртава тешких
саобраћајних несрећа и евакуисање пострадалих у природним непогодама, па до оних
баналних, као што су спасавања кућних љубимаца.

ДРА ГО ЦЕ НА ПО МОЋ РУ СИ ЈЕ
Опремљеност наших ватрогасних јединица незнатно је побољшана тек прошле године, после дужег времена, захваљујући донацији владе Русије. Та држава је нашем
Министарству унутрашњих послова поклонила четрнаест нових ватрогасних возила и два робота за гашење пожара с
даљинским управљањем, укупне вредности око девет милиона долара. Корист од тога имала је и ватрогасна јединица у Панчеву, с обзиром на то да су наши ватрогасци тада
добили једног робота, а други је припао њиховим колегама
у Новом Саду. То је образложено тиме да и у нашем граду и
у војвођанској престоници постоје фабрике хемијске индустрије па би роботи могли добро да се искористе у случају
пожара и акцидената.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОПУНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА

Кажњавати оне који узнемиравају друге
С обзиром на то да је зима
при крају и да се ближи сезона
пролећних пољопривредних
радова, возачи аутомобила
треба да буду спремни на то да
ће на путевима бити све више
трактора, па би ваљало да
обрате пажњу на њих – апеловала је Агенција за безбедност
саобраћаја.
У периоду од 2010. до 2014.
године на путевима у Србији
догодило се 3.508 саобраћајних несрећа с тракторима, у
којима је погинуло 269 лица.
Седамдесет четири одсто њих
су страдали као возачи, а 26
одсто њих као путници. Узро-

ци највећег броја тих саобраћајних несрећа били су слетања трактора с пута, превртања
на путу, као и судари с другим
возилима.
Агенција за безбедност саобраћаја апеловала је и на
трактористе да воде рачуна
када су у саобраћају. Они треба стално да држе укључена
жута ротациона светла, не треба да возе под дејством алкохола, морају да воде рачуна о
томе како превозе путнике и
да ли су им возила технички
исправна, као и да на време
сигнализирају када излазе са
споредних путева.

Бесомучно позивање некога
телефоном, упућивање претњи
и учестало слање узнемирујућих СМС-ова убудуће би требало да се третира као кривично дело прогањање и да се
санкционише – сматрају бројни тужиоци, адвокати и судије.
Такво понашање је на Западу одавно кажњиво и до појаве
интернета подразумевало је
свако самовољно, злонамерно
и континуирано угрожавање
приватности неке особе. Уколико се то понављало више
пута уз претње жртви, угрожавање њене приватности и за-

страшивање, за делиоце правде није било дилеме у вези с
тим треба ли изрећи санкције.
Након бума интернета и
друштвених мрежа узнемиравање је попримило нове и застрашујуће димензије. У новим условима угрожавање
приватности може несметано
да се одвија и у виртуелном
свету и више није примаран
непосредан физички контакт
између прогонитеља и жртве.
Заговорници идеје да би убудуће требало кажњавати оне
који прогањају друге као аргументе наводе да да је такво по-

нашање често повезано с насиљем над женама и вршњачким
насиљем, а може подразумевати и насиље на радном месту,
сексуално узнемиравање, као и
нарушавање интиме славних
личности, познаника или потпуно непознатих људи.
Нажалост, бројним убиствима и другим трагедијама
које су се код нас догодиле
претходило је дуготрајно узнемиравање и застрашивање
жртава на све могуће начине.
Иако су оне у великом броју
случајева тражиле заштиту
полиције, то се најчешће завр-

шавало слегањем рамена људи у плавим униформама и
образложењима да не могу да
интервенишу само на основу
нечијих пријава док се још ништа није догодило.
Да је било другачије, да су
жалбе полицији схватане
озбиљно и да су и наше судије
имале могућност да, попут
својих колега на Западу, реагују поводом узнемиравања и
изричу казне онима који на
тај начин угрожавају друге,
црне хронике у дневним новинама не би биле толико попуњене.

УСПЕЛА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА КРАЈИШНИКА
КОАЛИЦИЈА „ГРАЂАНСКА ВОЈВОДИНА”

Солидарност
с Филипом Давидом
Коалиција војвођанских невладиних организација „Грађанска Војводина” позвала је
све грађане Војводине и Србије, јавне личности и цивилне
организације да се солидаришу с Филипом Давидом, књижевником који је већ данима
на мети напада провладиних
и екстремистичких медија
због прошлонедељног иступа у
Народној библиотеци Србије.
„Давид је свих ових година
био доследан критичар агресивне националистичке политике. Прошлонедељним храбрим гестом одржао је лекцију
не само Томиславу Николићу,

који се никада није оградио од
своје политике из деведесетих
година и титуле четничког војводе, већ и свима онима који
су допринели или добровољно
пристали на то да се у заборав
гурне време рата и злочина и
избегне одговорност за политику која је изазвала смрт десетине хиљада људи на просторима бивше Југославије”, пише између осталог у саопштењу „Грађанске Војводине”.
Та коалиција сматра и да
солидарност с Филипом Давидом представља одбрану права
на критички став и непристајање на заборав и ћутање.

Деветочланој породици поново укључена струја
Захваљујући хуманитарној
акцији коју је спровело Удружење Крајишника прошлог
четвртка је поново укључена
струја деветочланој породици
Јешић која је остала у мраку
средином прошле године због
дуга од 100.000 динара. У стану од педесетак квадрата тада
су остали без електричне
енергије самохрана мајка и
осморо деце, од којих је двоје
тешко болесно.
Информације о тешкој ситуацији у којој се нашла та породица дирнуле су чланове
Удружења Крајишника, па су
они, поред прикупљања новчаних прилога за поновно
укључење струје и анимирања
директора градских јавних комуналних предузећа да по-

могну у томе, обезбедили за
Јешиће и храну, воће, ранчеве
за школу, патике и гардеробу.
Председник Удружења Крајишника Миле Боснић најавио
је да ће се наставити прикупљање помоћи за породицу
Јешић зато што њени чланови
то заслужују.
Да је помоћ коју су прикупили чланови поменутог удружења отишла у праве руке,
сведоче подаци да једно дете у
породици Јешић болује од аутизма, друго има сметње у развоју, а њихова мајка Александра месечно за живот има на
располагању само 13.000 динара, колико износи социјална
помоћ коју добија. Јешићима
то није довољно ни за најосновније трошкове, а једино је

„Нема коме се нисам обратила за помоћ и свуда сам наилазила на негативан одговор.
Молила сам за разумевање,
јер моја деца седе код куће у
мраку, а немамо довољно пара
ни за храну и лекове. Као и
сваки родитељ, сматрам да
они имају право на нормалан
живот и зато молим све људе
добре воље који могу да нам
помогну и изађу у сусрет”, пише у поруци коју је Александра Јешић објавила на „Фејсбуку”.
добро то што су им неке комшије у згради у којој живе на
Стрелишту омогућавале да
код њих повремено прикључују шпорет и сијалицу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЈАБУЧКА СКУПШТИНА ПОНОВО НЕСМЕТАНО РАДИ

БЕЗ ТРЕЋИХ ВАНРЕДНИХ ИЗБОРА
Нема више проблема
око кворума

Банатски Брестовац: Књига
афоризама Зорана Т. Поповића под насловом „Даће Бог,
ако Бог да” промовисана је у
понедељак, 29. фебруара, у
Дому културе. Ученик трећег
разреда Душан Варга освојио
је треће место на Општинском такмичењу из математике. Удружење жена организоваће „Осмомартовски базар
домаће радиности” у Улици
војводе Живојина Мишића у
Панчеву, од 10 до 17 сати.

Петоро од седморо
чланова повукло
оставке
Донедавно је Скупштина Месне заједнице Јабука била
пред рекордним трећим распуштањем од последњих редовних избора јер је седморо
њених чланова поднело оставке. Ако се зна да је још један
члан то учинио одмах након
прошлогодишњих других ванредних избора, број од преосталих седморо није био довољан да твори кворум.
Постигнут компромис
Међутим, с тим се није мирио
први човек јабучке скупштине
Слободан Илић (СНС), па је
снагом својих аргумената покушавао да одобровољи колеге
и приволи их да одустану од
изречених ставова.
– Оставке нисам одмах констатовао зато што сам апсолутно веровао да можемо да направимо компромис. То је било изузетно значајно будући да
нас је чекало усвајање финансијског плана. Није ми било
битно само да поново успоставим већину већ сам се из петних жила трудио да им ставим
до знања да тако чине услугу
онима који прижељкују изборе
и то таман кад смо направили
какво-такво јединство за добробит Јабуке и поправили

утисак код бројних удружења
грађана – истакао је Илић.
Први који је повукао оставку био је Јовица Пауновски, а
убрзо су исто учинили и Дејан
Андревски, Драган Јовановић
(сви с листе СНС-а), као и Љепа Жилевски и Јован Коловски из Демократске партије
Македонаца.
– Надам се да ће тако поступити и Владимир Швец. Једино је Ђорђе Орловић, доскорашњи председник Извршног одбора, чврсто решио да не мења
одлуку, јер се, како каже, разочарао у најближе сараднике. С
преосталима сам се састајао
више пута и, док су ми они указивали на уочене проблеме, ја
сам их убеђивао да остану како
бисмо их заједно решавали. У
супротном би дошло до распуштања Скупштине и грађани
би поново највише испаштали.

На срећу, већина чланова је
увидела да се нешто позитивно
догађа и променила одлуку.
Када је реч о томе да ли ће
ускоро бити нових избора, све
оне који то прижељкују, мораћу да разочарам – нагласио је
први јабучки човек.
Шта се ради иза леђа?!
С друге стране, Владимир
Швец, један од преостале двојице који се нису предомислили, без обзира на могуће добре
намере председника, ипак не
верује да ће се у будућности
ишта позитивно догађати.
– Разлога за оставке било је
много. Пре свега то што смо
радили у ненормалним условима – имали смо чак тринаест телефонских седница; никакав битан помак нисмо направили, већ само спроводили
некакве јалове активности, а
све суштински важно догађало

се иза наших леђа. Коловођа
свега тога био је Живадин Митровић, који својим понашањем нарушава углед не само
наше месне скупштине већ и
владајуће странке, чији сам и
ја члан, а то су у писаној изјави навели и сви подносиоци
оставки. Посебан проблем су
ЈКП „Вод-ком” и његова директорка Биљана Киковић, која се у низ ситуација понела
бахато према грађанима, а поред осталог је без конкурса на
место руководиоца запослила
поменутог Митровића. То што
је он касније склоњен с функције председника јабучког
Месног одбора СНС-а за мене
није никакав гарант да ће
ствари кренути набоље – навео
је Швец.
Наредни период показаће
какви ће ветрови дувати јабучким пространствима...

ГЛОГОЊЦИ У ИШЧЕКИВАЊУ ДА ИМ ГРАД ОДГОВОРИ

Силно желе повратак омиљеног службеника
Након што је дошло до премештаја (на радно место у архиви
Градске управе) Дорела Воштинара, вишег референта за
послове Месне канцеларије и
Скупштине Месне заједнице
Глогоњ, ова институција ванредно се састала у уторак, 23.
фебруара, и заузела децидиран
став – да се поменути службеник врати тамо где је радио у
последњих тридесет година.
Тим поводом је покренута
иницијатива за измену „спорне” одредбе Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе
Панчева, па је већ сутрадан
градоначелнику упућен захтев
за хитан састанак, на којем би
му било указано на то колики
значај за Месну заједницу
Глогоњ и све мештане тог села
има рад Дорела Воштинара.
Сви истичу да је тај скроман и
пожртвован човек годинама, у
свако доба дана и ноћи, био на

Месне актуелности

располагању суграђанима и
чинио им услуге које далеко
превазилазе званичан опис
послова његовог радног места.
За ту прилику месна скупштина је оформила и делегацију у саставу: председник Зоран Арсић, Драган Стојановић
и Оливер Петковић, који је навео да ни десетак дана након

подношења молбе није било
никаквог позива из кабинета
градоначелника.
– Према информацијама из
медија, Саша Павлов је на
симпозијуму у Грацу. Верујемо да ће нас по његовом повратку они који су задужени
да прате иницијативу, позвати
на састанак, јер незадовољ-

ство Глогоњаца расте из дана у
дан. С друге стране, интересантна је чињеница да је поменутим правилником, који је
од пре неколико дана доступан преко званичног сајта
Града, систематизовано пет
извршилаца на пословима
скупштина месних заједница,
чији су радни задаци слични
онима које је обављао Воштинар. Једино није јасно у којим
месним заједницама је запослено тих пет извршилаца и
да ли је ту реч о неким насељеним местима. Тражићемо
од Градске управе додатне информације, како бисмо знали
куда ћемо усмерити нашу
иницијативу – истакао је Петковић.
Међутим, према сазнањима
до којих је дошао „Панчевац”,
тих пет радних места односи
се на градске месне заједнице
у којима тренутно постоје секретари.

Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” приредило је у
недељу, 28. фебруара, у Дому

културе, осмомартовску изложбу, коју су наредних дана
посетили ученици нижих
разреда школе. Данијела Петровић, стручни руководилац удружења ДАК, одржаће
концерт у уторак, 8. марта,
од 16 сати, у малој сали Дома културе, а одмах затим је
отварање изложбе 3Д цртежа
ауторке Теодоре Цветковић.
Долово: Месна заједница је
расписала јавну набавку за
изградњу паркинга у центру
села. Комунално предузеће
је започело чишћење дивљих
депонија. Циклус едукација
пољопривредника завршен
је у суботу, 27. фебруара.
Глогоњ: Радници комуналног предузећа офарбали су
канделабре у парку. У Дому
културе је још увек отворен
позив деци да се пријаве за
драмску секцију. Удружење
жена „Глогоњке” ће поводом
8. марта приредити дружење
уз музику.

Иваново: Апотека још увек
ради иако је на рафовима све
мање лекова. Дом културе и
школа поднеће предлоге
пројеката јавних радова код
Националне службе за запошљавање.
Јабука: Хуманитарно вече музике, песме и шале одржано је
у суботу, 27. фебруара, у Дому
културе. Акција прикупљања
играчака за вртић и забавиште
биће спроведена у недељу, 6.
марта, од 12 сати, у просторијама Месне заједнице.
Качарево: У току је монтирање пумпи на пумпно постројење водоводне мреже, која
ускоро треба да буде прикључена на градски водовод.
Месна заједница, Дом културе и ловачко друштво „Сиви
соко” конкурисаће за јавне
радове код Националне службе за запошљавање.
Омољица: Према информацијама из амбуланте, у последњих десетак дана пси луталице су ујели осморо људи,
међу којима и једно дете.
Дечja представа „Морскобродске заврзламе” Малог позоришта из Новог Сада изведена је уторак, 2. марта, у Дому културе. На истом месту је
наредног дана Микица Петронијевић представио књигу
„Острво спаса”, а у уторак, 8.
марта, биће одржане изложбе
цвећа и дечјих радова. Удружење жена „Омољчанке” приредиће етно-изложбу 7. и 8.
марта у својим просторијама.
Старчево: Концерт за помоћ
Драгани Раданов одржан је у
суботу, 27. фебруара, у малој
сали Дома културе, а свирали су „Ватрена вода”, „Полумрак”, „Период” и „Креативни неред”. Осмомартовска
продајна изложба рукотворина биће одржана 7. и 8.
марта (од 10 до 17 сати), а на
сам Дан жена биће отворена
изложба слика Иване Димитрић из Старчева.

ГРАД НАГРАДИО ОМОЉИЧКОГ УЧЕНИКА

Лаптоп за Вука

СТАРЧЕВАЦ ПОБЕДИО У ЧУВЕНОМ КВИЗУ

Селимовски шампион „Слагалице”
Није мала ствар победити у
неком квизу, а нарочито бити
најбољи у једном од наших
најпопуларнијих – „Слагалици”. То је пре неколико дана
пошло за руком (боље рећи
главом) тридесетогодишњем
Старчевцу Срђану Селимовском, електроинжењеру запосленом у београдској фирми
„HDL Design House”.
Иако се више пута пријављивао за омиљени квиз, тек
његова девојка Биљана била је
срећне руке.
– Када су ме позвали, ни накрај памети ми није било да
ћу победити. У глави ми је било једино то да не прођем као
извесни Славољуб, који је завршио с минус-поенима. Испоставило се да је страх неоправдан, јер волим да се такмичим, а „Слагалица” ми нај-

више лежи зато што се не тражи само пуко знање, већ и логика, математика, моћ закључивања... – наводи млади
стручњак.
Селимовски каже да је у
студију атмосфера често веома напета. Иза кулиса може
бити много људи, који праве
буку и деконцентришу такми-

чаре, понекад и водитеље, а
има и техничких грешака, па
често долази до поновног снимања сцена.
Он каже да је почетак најзначајнији, то јест прва игра
„Слагалица”; ако такмичар
лоше крене, обично се уплаши
и тешко се „враћа”.
– Кад први пут седнеш у
црвену столицу, схватиш да
је много другачији осећај него кад гледаш из своје удобне
фотеље. Ипак, брзо сам превазишао почетну нелагоду и
касније, посебно од четвртфинала, имао сам само позитивну трему. Битан фактор је
и психолошко надмудривање, нарочито када су такмичари изједначени, па уколико
брзо поведеш, то ствара велики притисак код ривала. Најнеизвесније је било финале,

када сам дуго водио, али ме
је пред сам крај противник
престигао. Пресудила је послед ња асо ци ја ци ја, ка да
сам, на кон два отво ре на
ступца (Рим и Суботица –
прим. аут.), погодио да је коначно решење чувени Спартак и тријумфовао са двадесетак поена разлике – објашњава Селимовски.
За велику победу су му припале примамљиве награде –
200.000 динара у кешу, роба у
„Техноманији” у износу од
120.000 и путовање у Барселону за две особе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ученик
шестог разреда
Основне школе „Доситеј Обрадовић” из Омољице Вук Голубовић бранио је боје српске
ученичке репрезентације која
је освојила четврто место на
прошлогодишњем европском
такмичењу под називом „Шта
знаш о саобраћају”.
Тим поводом je у среду,
24. фебруара, на седници
Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева председник те институције и заменик градоначелника Саша
Левнајић поменутом ђаку

одао признање за изузетне
резултате и уручио му вредну награду у виду лаптопа.
Професор Миодраг Тасић,
који је Голубовића припремао и за републичко и за
европско надметање, захвалио је на награди и истакао
да Основна школа „Доситеј
Обрадовић” већ дужи низ година постиже запажене
успехе. Пре четири године
њен ученик је освојио седмо
место на смотри најбољих
малих саобраћајаца на Старом континенту.
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ИЗЛОЖБА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Културни телекс
Музика
Понедељак, 7. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт групе „Фрајле”.
Уторак, 8. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт поводом
Дана жена приредиће садашњи и бивши ђаци соло певања
проф. Иване Јосић, а као гости ће наступити хармоникаши
проф. Рамоне Димитријевић Балаћ.
Среда, 9. март, 16 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: ученици Музичке школе „Јован Бандур” приредиће концерт за ђаке панчевачких основних школа.
Четвртак, 10. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт младих харфиста из класе мр Милице Миливојевић.
Четвртак, 11. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: џез
концерт квартета Лазара Тошића. Свирају Лазар Тошић (бубањ),
Миша Крстић (клавир), Сава Рамјанац (бас), Новак Мијовић (труба) и Љуба Пунић (саксофон). Улаз слободан.

Представе
Среда, 9. март, 19.30, дворана Културног центра: представа
„Ручни рад” Жана Клода Даноа, у режији Милана Нешковића
и у продукцији УК „Вук Стефановић Караџић”.

Тематски програм
Субота, 5. март, 14 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
Женска мировна група приредиће „Женски дан”.
Четвртак, 10. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Путописни серијал” – предавање „Упознај своју природу”. Организатор је Планинарско-еколошки клуб „Соко”.

Изложбе
Понедељак, 7. март, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба „Павловљева деца” Јефимије Коцић.
Четвртак, 10. март, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
фотографија „Савремена скулптура у Апатину / симпозијум
скулптуре ’Меандер’ / историјска чињеница и бренд града”, насталих у оквиру ауторског пројекта историчарке уметности Радмиле Савчић.

Књижевност
Четвртак, 10. март, 19.30, Градска библиотека: представљање
новог романа Вулета Журића „Република Ћопић”. Учествују
Јелена Ангеловски и аутор.

Програм за децу
Субота, 5. март, 12 сати, дворана Културног центра: „Позоришни матине суботом” – представа за децу „Аладинова чаробна
лампа” у продукцији Културног центра Раковица.

ТАШНИЦЕ ЗА НОВАЦ
И ПОЗОРИШНИ ДВОГЛЕД
Занимљива прича о
еманципацији жена
у 19. и 20. веку
Торбице од сребра,
злата, свиле,
муслина, сатена, конца...
Тематска изложба „Ташнице"
Драгиње Москарели из збирке
Музеја примењене уметности
у Београду свечано је отворена
у среду, 24. фебруара, у Народном музеју у Панчеву. Изложена су 34 експоната из 19.
и 20. века, међу којима има
ташница различитих типова и
намене: од оних које су се користиле за ситан новац и прибор за ручни рад до оних што
су се носиле увече, у посебним
приликама, или су служиле за
позоришни двоглед.
Иако данас првенствено
представљају незаобилазни део
женског аксесоара, ташне су пре
деветнаестог века углавном носили мушкарци. Стога и не чуди
чињеница да су прве женске ташнице биле веома мале, неке од
њих су димензија 5,5 х 5,5 центиметара, и служиле су за ситан
новац. Промене које су се с тим
модним и практичним предме-

том дешавале крајем 19. и почетком 20. века умногоме говоре о женској еманципацији.
„Значајније учешће жена у
пословном свету и њихова повећана мобилност условили су
потребу за настанком ташни
већих димензија и различитих
типова, од пословних и путних
ташни до ручних ташни за дан
и елегантних ташница за вече",
наводи Драгиња Москарели у
књизи која прати ову изложбу.
Веома је занимљива и ташна
за ношење прибора за ручни

ТРИ „ЖЕНСКЕ” ПРЕДСТАВЕ

Филм
Понедељак, 7. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Француски филмски караван” – филм „Добра времена” из 2015.
Уторак, 8. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Француски филмски караван” – филм „Сећања” из 2014. године.

Културни центар
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ђаво је дошао по своје”
Лаша Кеплера
Једна девојка је убијена,
друга је нестала. Медијум
Флора Хансен тврди да је
све видела. Инспектор Јона
Лима не зна да ли да јој верује...
У дому за проблематичне
тинејџерке у северном делу
Стокхолма брутално је убијена једна од штићеница,
Миранда. Исте ноћи нестаје
друга девојка, Вики, и у бекству краде аутомобил у којем се налази четворогодишњи дечак. У решавање
случаја укључује се инспектор Јона Лина и на све начине покушава да пронађе
Вики и спречи још већу трагедију. Међутим, истрага
једног од најгорих и најзамршенијих злочина у каријери одвешће га на мрачну
страну стварности, до шокантног сусрета с духовима
из сопствене прошлости.

„Ручни рад”, „Она”
и „Рахелина кутија”
Поводом Дана жена током
марта ће у Културном центру
играти представе које говоре о
женама или у којима главне
роле тумаче глумице. Први на
списку је комад „Ручни рад”
Жана Клода Даноа, у режији
Милана Нешковића и у продукцији УК „Вук Стефановић
Караџић”, који ће бити приказан у среду, 9. марта, од 19.30,
у дворани Културног центра.
Реч је о црнохуморној причи о
положају жена које не схватају да су жртве свог окружења
(супружника, укућана, комшија, људи на послу). Оне су
изгубиле самопоштовање, али
поседују јако изражену и искрену емпатију према другим
женама, што је својеврстан апсурд. Улоге тумаче Дара Џокић, Бранка Шелић и Исидора
Минић.
Друга представа је „Она” и
биће приказана 16. марта у
дворани Културног центра. То
је ауторски пројекат Мие Кнежевић, Алисе Лацко и Јелене
Ђулвезан, настао из разговора,
импровизација, женских блогова Магде Јањић и „Wonder-

ful Failure” Татјане Туцић, и
мотива преузетих из драме
„Хана и Хана”. Представа је
настала у копродукцији Академије уметности из Новог
Сада и Народног позоришта
„Тоша Јовановић” из Зрењанина, где је и сада на сталном
репертоару.
За крај месеца (25. март)
предвиђена је позоришна
представа „Рахелина кутија”
Владе Петрића и Николе Јеловца, настала у копродукцији
„Кино-театра” и Југословенског драмског позоришта.
Главне улоге у њој тумаче
Бранка Петрић, Мирјана Карановић и Нада Шаргин. То је
комад саздан од документарне
грађе о нашој великој глумици Рахели Ферари.

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
Флора је све видела, али
нико јој не верује. Флора не
зна ко је убица, али зна да је
видела девојку и оружје
убиства које нико не успева
да нађе. Полиција јој не верује, из једноставног разлога: у тренутку када се злочин одиграо, она је била километрима далеко. Ипак,
Флора је сигурна да је у
праву. Јер она је медијум.

Два читаоца који до среде, 9. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„У какве лажи је најлакше поверовати?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Ђаво је дошао по своје”
Лаша Кеплера. 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.

Музика за виолину
и клавир
Мина Менделсон (виолина) и
Сенка Симоновић (клавир)
приредиле су веома леп концерт у среду, 2. марта, у сали
Музичке школе „Јован Бандур” Панчево. На програму су
била дела А. Шниткеа, К. Сен
Санса и Е. Грига.
Њих две су у више махова
наступале у панчевачкој музичкој школи и обе имају завид не би о гра фи је. Ми на
Менделсон је дипломирала,
магистрирала и докторирала
на ФМУ у Београду, у класи
проф. Ферн Рашковић, и добитница је бројних награда
на републичким, савезним и
ме ђу на род ним так ми че њи -

ма. Као стипендиста Владе
Краљевине Норвешке усавршавала се на Универзитету у
Кри сти јан сан ду код проф.
Сабине Гролмус и проф. Стефана Барадуа.
Сенка Симоновић је дипломирала на Академији уметности у Новом Саду у класи
проф. Светлане Богино, усавршавала се у Паризу код професора и пијанисте Еугена
Инђића, а тренутно је на специјалистичким академским
студијама на Факултету уметности у Нишу, у класи проф.
Александра Сердара. Добитница је бројих републичких и
међународних награда.

рад која се може видети на поставци у Народном музеју. Реч
је о кожној торби с кратким
ручкама, направљеној у Бечу у
другој половини 19. века, која
је својој власници омогућавала
да се ручним радом бави и ван
куће - на путовањима или док
је у гостима. Поред дневних,
практичних ручних торби, жене су крајем 19. и почетком 20.

века у вечерњим приликама
радо носиле ташнице са учкуром, налик врећицама, које су
биле израђиване од сатена, свиле, муслина, тила, украшене
шљокицама, чипком и везом.
Посебно је занимљива торбица за позоришни двоглед,
настала у Француској почетком 20. века, која је припадала
породици Колет Јанковић, супруге примењеног уметника
Душана Јанковића. Како се
може прочитати у књизи „Ташнице", поред дела за двоглед, у њој постоје и преграде
за ситан новац, огледалце,
картицу за белешке...
Металне ташне су у европску
моду ушле крајем 19. века, а један од главних центара за њихову производњу био је у Немачкој. Поред примерака од сребра,
поставка садржи и ташницу од
злата, украшену брилијантима
и сафирима, која је направљена
у Русији 1912. године и припадала је дами с руског двора.
Како све те ташнице уживо
изгледају, заинтересовани ће
моћи да погледају до 26. марта
у Народном музеју у Панчеву.

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ КАРАВАН

Добра времена
Захваљујући сарадњи Културног центра Панчева и овда шњег До ма омла ди не с
Фран цу ским ин сти ту том у
Бе о гра ду Пан чев ци има ју
при ли ку да бес плат но, у
оквиру „Француског филмског каравана”, погледају чети ри
но ви ја
фран цу ска
филмска остварења. Тако су
за среду и четвртак (2. и 3.
март) у Културном центру, у
склопу циклуса „Нови француски филм”, били најављени
филмови „Следећи пут ћу циљати право у срце” Седрика
Анжеа и „Врелина” Рафаела
Жакулоа.
Наредне недеље публика
може очекивати још два филма из тог циклуса, с тим да ће
пројекције бити одржане у
дворани „Аполо” Дома омладине. Најпре ће у понедељак,
7. марта, у 19.30, бити приказана „Добра времена” Кетрин
Корзини. Филм прати судбину
Делфине, која 1971. године
долази у Париз, где упознаје
Мануелу. Између њих ће се родити љубав која ће им преокренути животе.

У уторак, 8. марта, у 19.30,
на репертоару ће бити филм
„Сећања” Жан-Пола Рува, а он
говори о младом Ромену, који
би волео да постане писац,
али ради као ноћни чувар у
једном хотелу. Када сазна да
је његова бака побегла из старачког дома, он полази у потрагу за њом, путем којим га
воде сећања.
Улаз на све пројекци је је
сло бо дан.

АУТОРСКО ВЕЧЕ И ИЗЛОЖБА РАДОВА

Урамљена слика тишине
У време када овај број „Панчевца” буде у продаји, у четвртак, 3. марта, у 19 сати, у Галерији Бате Михаиловића биће
приређени предавање и изложба радова „Урамљена слика
тишине” Милутина Дедића, а

гост вечери биће Витомир
Теофиловић.
Дедић је историчар уметности, сликар и публициста,
који је имао тридесетак самосталних и мноштво колективних изложби и илустровао
је 25 књига поезије и прозе.
Досад је одржао око сто предавања о манастиру Хиландару, објавио је монографије
„Воденица, божја и ђавоља” и
„Тршић”, збирку записа „Кућа облака” и издање „Трг тишине”. Његови мотиви Хиландара нашли су се на поштанским маркицама поводом
800 година постојања тог манастира.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РАМБА И ИВАНА АЛЕКСИЈЕВИЋА

ВЕЧЕ ГЛОМАЗНИХ ТАЛЕНАТА
Како и зашто је
настао водвиљ
посвећен Рамбовим
дугим песмама
Поред уобичајених
делова, свако
извођење подразумева
импровизације
Да Рамбо Амадеус не носи
узалудно титулу светског мега цара, показало се у петак,
26. фебруара, када је у пуној
сали Културног центра Панчева одржао „Вече гломазне
поезије”. Била је то сјајна
прилика да он кроз дугачке,
гломазне песме изнесе своје
оригиналне и (пре)духовите
ставове и стихове о антропологији, политици, странкама,
тајкунима, спонзорушама,
приватизацији, судбини сељака у граду, култу личности
и њеном стаду...
– То су сви они моји предуги
и рогобатни текстови које је
немогуће било укомпоновати
у пристојну пјесму. Многе од
пјесама су током година снимљене и издате, али је текст
некако остао у другом плану,
претоварен с превише ритма и
музике. Сада покушавам да им
нађем одговарајући третман –
казао је Рамбо.
Заједно с њим и панчевачким пијанистом Иваном
Алексијевићем овом приликом су свирали и Мирослав
Товирац (ел. контрабас), Саша Ранковић (перкусије) и
Милан Јефтић (кларинет). У
интервјуу за „Панчевац” Рамбо је истакао да му је веома
угодно да ради са Иваном
Алексијевићем, пошто је он
музичар светске класе, који

Ни рогобатни текстови, ни расклиматани џез
сву музику држи у малом
прсту и у пола речи разуме
шта је потребно. Упитали смо
Алексијевића какви су пак
његови утисци о сарадњи с
Рамбом.
– Нас двојица се познајемо
већ двадесет година. Свирао
сам у његовом бенду интензивно од 1998. до 2004. године
и то је свима нама био посебан
период. Наступали смо по
целој бившој Југославији и по
иностранству. Иако сам после
тога постао део РТС-овог „Биг
бенда" и веома сам ангажован
на том послу, сарадња с Рамбом никад, заправо, није ни
престајала – објаснио је Алексијевић.
Он је рекао да су се Рамбови
фанови бунили зато што он на
концертима не изводи нумере
као што су „Шварцвалд кли-

ник” или „Хипи-шизик”, а оне
имају и преко десет строфа,
тако да је Рамбо дошао на идеју о „Вечери гломазне поезије”. Убрзо је позвао Панчевца
да направи музичку пратњу за
нешто што по форми треба да
буде кабаре или водвиљ.
– Имао сам срећу да годинама свирам стилски веома разнородну музику, од класике,
преко џеза и евергрина, до савремене музике и тако даље, а
за овај пројекат је то баш било
битно. Наиме, у току представе изводим свашта: лаке шлагере, Шопена, Рахмањинова,
џез стандарде, па чак и „Свилен конац”, а те варијације су
и мени самом изазов – додао
је наш саговорник.
Он открива да поред уобичајених, договорених делова,
свако извођење „Гломазне по-

езије” подразумева импровизације на сцени. То је за Алексијевића „као да ловиш пастрмку у базену” и нужно је
снаћи се у тренутку.
– Људи који Рамба познају
површно, из медија, мисле да
је он првенствено забављач.
Међутим, он је пре свега музичар са широким музичким
образовањем, јако је наслушан
и познаје класику, џез и много
тога – оценио је Алексијевић.
Поред тога што наступа с
„Биг бендом” и Рамбом, Алексијевића су суграђани недавно
могли чути и на концерту с Кољом Пејаковићем и „Гробовласницима”. Недавно је оформио и сопствени састав – трио
Ивана Алексијевића, а ради и
различите музичке аранжмане, компонује за позориште и
филм.

ПРЕМИЈЕРА „ПРОЦЕПА" НА „ФЕСТУ"

Кадар из филма „Процеп”
Све оно што ја волим у фил- да су „Зона мртвих” и „Мамумовима – изјавио је Милан То- ла” започели живот на том
доровић.
филмском фестивалу.
За њега ће то бити трећа
Како је најављено, премијепремијера на „Фесту”, будући ри „Процепа" ће присуствовати

главни глумци филма: легенда
хорор жанра Кен Фори,
холивудски ветеран Монти
Маркам, словеначка звезда
Катарина Час, као и наш прослављени глумац Драган Мићановић. Поред њих, публици
ће се представити и целокупна
ауторска и глумачка екипа.
– Било је велико задовољство имати тако добру глумачку поставу. Чини ми се да
је она заправо највећа вредност ове продукције. Такође,
Дејан Зечевић их је маестрално водио кроз ликове и причу
и заједно смо сви направили
један компактан и узбудљив
филм – оценио је Тодоровић.
Филм ће у биоскопску
дистрибуцију кренути 28. априла, а будући да је сниман у
нашем граду, у плану је пригодна панчевачка премијера.

РАДОВИ ШАНДОРА ШЕБЕРЛЕА

У фокусу портрети жена
У фоајеу Културног центра у
уторак, 1. марта, отворена је
изложба цртежа панчевачког
уметника Шандора Шеберлеа.
Његова шеснаеста самостална
поставка посвећена је женским портретима и доноси
деконструисане ликове најзначајнијих жена у светској
историји. Цртежи су рађени у
комбинацији графитне оловке, пастела, крејона, темпере
и туша. Како је рекао, за шест
месеци је направио преко хиљаду портрета, од којих је изложено њих 50.
– Почео сам да развијам ту
идеју још прошле године, а с временом сам је мењао. Тема је жена као уметница, политичарка,
књижевница, научница и исто-

ријска личност. Обично по музејима виђамо женске актове које
су радили мушкарци; ја сам се
концентрисао на портрете, а не
на актове – објаснио је Шеберле.

Ивана Маркез Филиповић је
рекла да Шеберле годинама
похађа школу цртања и увек је,
било као стваралац било као
публика, присутан на ликов-

„З: Роман о Зелди
Фицџералд” Терис Ен Фаулер
У издању „Лагуне” недавно се појавила романсирана биографија Зелде Фицџералд, америчке списатељице и уметнице, жене
америчког писца Скота
Фицџералда – „З: Роман о
Зелди Фицџералд” Терис
Ен Фаулер.
Пред читаоцима је љубавна прича славног пара,
а описан је њихов живот од
1918, када су се упознали у
кантри клубу. Она је имала
17 година, а он је био млади поручник у војсци распоређен у Алабами. Недуго
потом „неосвојива” Зелда
се заљубљује у њега, упркос
његовој неприкладности:
Скот није ни богат ни угледан, па чак ни јужњак, и
непрестано тврди, бесмислено, да ће му писање донети и богатство и славу.
Њен отац није нимало под
утиском. Али након што
Скот прода права за први
роман „С ове стране раја”,
Зелда се оптимистично
укрцава у воз за север, да
се уда за њега, а да остало
решава успут. Затим ће, ту

у освит доба џеза, уследити
незамисливи успех, пажња
и слава, а Скот и Зелда ће
постати живе легенде. Дане испуњавају препуштени
уживањима и декаденцији... на забавама с Пикасом, Џералдом и Саром
Марфи, Гертрудом Стајн и
Жаном Коктоом. У књизи
је описано Скотово пријатељство с Хемингвејем,
његови проблеми са алкохолом и њени с менталном
болешћу.

Два читаоца који до среде, 9. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта за вас значи препустити се уживањима и декаденцији?”, наградићемо по једним примерком књиге
„З: Роман о Зелди Фицџералд” Терис Ен Фаулер. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Шта нас покреће

Први српски СФ филм
На затварању овогодишњег
„Феста" у недељу, 6. марта, у 22
сата, у Центру „Сава" премијерно ће бити приказан научнофантастични филм „Процеп" у
режији Дејана Зечевића, чији је
један од продуцената панчевачка кућа „Talking Wolf Productions” Милана Тодоровића,
аутора филмова „Зона мртвих"
и „Мамула". Највећи део тог
остварења снимљен је у нашем
граду – у Свилари и Вајфертовој пивари.
– Филм „Процеп" је прилично необично остварење за домаћу кинематографију. У
питању је први српски научнофантастични филм, чија се
радња делимично дешава и у
свемиру, односно на Месецу.
„Процеп” заправо представља
свемирску аномалију која
прети да изазове апокалипсу...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ним манифестацијама. Једно
од његових интересовања је и
вајање. Он већ неко време одлази у радионице вајарства
које у Културном центру држи
уметница Ивана Ракиџић
Крумес.
– Шандор је прескроман и
увек донесе једну лепу енергију када дође у радионицу. Иначе, његов рад је на Салону
Панчева буквално блеснуо у
односу на целу поставку. Будући да је прескроман, он увек
тврди да је неспреман за упис
на академију, а у ствари је,
можда, далеко испред свих
нас – рекла је Ивана Ракиџић
Крумес.
Изложба ће бити отворена
до 10. марта.

Маријан Мушкиња, уметник
ФИЛМ који је у последње
време оставио некакав утисак на мене јесте „Four Lions” Кристофера Мориса.
То је сатирична сага о групи
момака, енглеских исламских верника, који по природи ствари морају да се
прикључе џихаду, светом
рату. Одлично испричана
прича о људима који услед
незнања и предубеђења могу
да нанесу штету и глупост
себи и својој околини. Мислим да није толико битно
то што су ликови муслимани; прича би могла да се односи и на припаднике других вероисповести, као и на
социјалне групе сличних
убеђења. У сваком случају,
ако се филм не гледа као комедија, завређује пажњу и
наводи на размишљање где
смо тренутно и шта нас мотивише и покреће као цивилизацију.
КЊИГА: Свакако је то „Амерички психо” Брета Истона
Елиса. Иако сам је прочитао
одавно, оставила је на мене
веома снажан утисак, вероватно из више разлога. Она
говори о корпоративној манији што нас све полако обузима, а која је одавно, још
осамдесетих година, преузела животе пословних Американаца, али и о губљењу
идентитета у констатној потреби да се импресионира
неко други. Фасцинантна је
подвојеност главног јунака
Патрика, која до краја остаје неразјашњена. Писац
описима бруталних убистава и понашањем главног ли-

ка дочарава притисак који
се ствара у његовом корпоративном уму, кроз спознају
сопствене непотребности и
небитности. У сваком случају дело над којим се треба
замислити.
ПЕСМА „Whiskey in the Jar”
групе „Металика” сигурно
подиже расположење, а у
исто време прича причу о
стварима које су битне и на
које нико од нас не може да
остане сасвим равнодушан,
као што су љубав, издаја,
кинта… Иако обрада, ова
верзија по мом укусу надмашује све остале, сем можда
изведбе групе „The Dubliners”, мада се фолк и рок не
дају поредити. Фасцинантно је како „момци” из „Металике” све окрену на спрдњу, па њихов официјелни
спот нема баш никакве везе
с текстом песме.
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- - - - - - - ИСТ ОРИ Ј АТ – „ МУС Т А НГ ” С А ОЗ НА К ОМ К ОБ Р Е - - - - - - -

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - -

ПРВИ СЕРИЈСКИ ТРКАЧКИ АУТОМОБИЛ

МОТОР ЈЕ „ЂАВОЉИ ПОСАО”

Амерички одговор
на „ферари”
„Форд мустанг” је, када говоримо о аутомобилима, класик
за сва времена и има посебно
место у историји америчке
ауто-индустрије. И поред завидних спортских перформанси за време у којем се
производио, један човек је
сматрао да то није довољно и
желео је да од „мустанга” направи нешто више...
Потреба за брзином
Керол Шелби је рођен у Лизбургу у Тексасу, а током свог
живота био је опседнут брзином. За време Другог светског
рата био је инструктор летења
и обучавао је младе пилоте ловачких авиона, а по завршетку
рата одлучио је да се опроба у
ауто-тркама, што је била једна
од његових животних жеља.
Прво се окушао у тркама на
400 метара аутомобилом који
је састављен од компонената
више различитих возила.
Талентовани возач, који је
био више него успешан, сели
се у Европу, где наступа за
тим „Астона Мартина”. И на
тлу Старог континента оборио
је многе рекорде и чинило се
да је пред њим блистава каријера. Међутим, током једне
трке Шелбију је позлило, а лекарским прегледима је утврђено да има срчане проблеме.
Чинило се да ни то не може
нарушити његову каријеру –

одлучни Американац је током
трке узимао таблете „нитроглицерина”. Ипак, то је било
мучење, тако да Шелби напушта ауто-спорт у својој 37. години, али се не повлачи из
света аутомобилизма.
По повратку у Сједињене
Државе одлучује да отвори
школу у којој ће обучавати
младе возаче тркачких аутомобила, а паралелно започиње и рад на дизајну малог лаганог спортског аутомобила.
Резултат његове визије био је
„кобра”, прекретница у развоју свих будућих модела. Тај
модел је битан не само због
тога што је остварио добре
продајне резултате већ зато
што је био платформа за даљи
развој тркачких аутомобила,

али и одговор на „Фераријеве” спортске аутомобиле, који
су били главни Шелбијеви
опоненти током његове тркачке каријере.
Издувни гасови у кабини
Први „мустанг шелби” настао
је 1965. године и носио је ознаку ГТ 350. Наравно, као основа
је узет стандардни модел „форда”, који је знатно олакшан и
модификован како би имао бољу аеродинамичност. У њега је
уграђен модификовани мотор
од 4.700 „кубика” с 306 коњских снага, а резултат тога је
аутомобил који има невероватно убрзање. Поред прерађене
каросерија и јачег мотора, „мустанг шелби” се од стандардног аутомобила разликовао и
по тркачком вешању и геометрији управљача, који је имао
знатно бржи одзив.
Петнаестоинчне фелне с
нископрофилним пнеуматицима „гудјир” допринеле су
бољем лежању на путу. Код
прве три стотине примерака
акумулатор се налазио у гепеку јер није било места у моторном простору. Ово се није
баш свидело већини купаца,
јер се дешавало да издувни
гасови уђу у путнички простор кроз рупе за инсталацију.
Шелби је покушао да на буду-

ћим примерцима те рупа задихтује и направи одводе за
гасове, али безуспешно, тако
да је на крају ипак некако
„углавио” акумулатор код мотора. Аутомобил се производио искључиво у белој боји, са
две плаве траке које су биле
фарбане целом дужином возила. Поменуте траке су у
САД симбол тркачких аутомобила, а поносни власници
ових возила су привлачили
пажњу пролазника, поготову
саобраћајне полиције.
И унутрашњост модела ГТ
350 се доста разликовала од
класичног „мустанга”. Задња
путничка клупа је извађена
како би се смањила тежина, а
простор је искоришћен за
смештање резервног точка.
У сваком случају Шелби је
успео да створи аутомобил који не само да је личио на тркачки и имао перформансе
спортског већ је то возило од
Америчке тркачке асоцијације
добило дозволу да учествује на
тркама. Тако је модел ГТ 350
постао први серијски аутомобил који је био спреман за тркачку стазу. Да ово није само
пуко признање, потврђују и
три узастопне титуле освојене
у класи „Б продакшн”.

(Наставиће се)

Савремени аутомобили су
опремљени мноштвом сензора, а самим тим на контролној табли постоји готово исти број лампица које
вас обавештавају или упозоравају да са аутомобилом
нешто није у реду. Процењује се да је неисправност
сензора за контролу ваздуха (ламбда сонда) у 40 одсто случајева разлог због
којег се на контролној табли упали лампица за квар
на мотору.
У свакој од америчких држава постоје различити закони
и прописи, па тако и они који
се тичу саобраћаја. Не знамо
да ли су разлог томе навике
возача или жеља за што већом аутономијом сваке државе понаособ, али у САД
има укупно 50 различитих
закона који прописују везивање сигурносног појаса.

Амерички шампионат у
кружним тркама „Наскар”
постао је популаран и у Србији. Тако љубитељи ауто-спорта имају прилику да
гледају вишечасовне трке у
којима је потребна велика
концентрација возача. Током
трке пулс возача порасте на
120, па и до 150 откуцаја у
минуту, што представља изузетно вишечасовно оптерећење за организам.
Фратар Роџер Бејкон, који
је рођен 1214. године, предвидео је многе ствари, па тако и то да ће за отприлике
800 година човек направити
мотор са унутрашњим сагоревањем. То пророчанство је
наишло на осуду јавности и
цркве као „ђавољи посао”,
но ипак је остало урезано у
људским главама, али и
кришом записано како би се
ипак сачувало од заборава.

- - - - - НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - - - -

УСИСИВАЧ ЧЕСТИЦА
Ако изузмемо скандал с лажирањем података о квалитету издувних гасова дизел-мотора који је прошле године био светска вест, већина произвођача аутомобила
се заиста труди да унапређењем технологије производње сачува животну средину, али и здравље људи.
Саобраћајни смог, који је
честа појава у великим градовима с много аутомобила,
не стварају само издувни гасови мотора, већ и друге честице, као што су прашина
настала трошењем гума и
кочница, која је подједнако

других композитних материјала који могу да буду
канцерогени, а путем респираторних органа се уносе у
организам и у најбољем случају могу изазвати проблеме
с дисањем.
Ово истраживање је навело инжењере да започну развој материјала или система
за кочење који неће имати
овакве нуспојаве, а претпоставља се да ће с временом
бити донете и законске одредбе које би „приморале”
произвођаче аутомобила да
праве возила која ће и на
овај начин мање загађивати.

опасна по здравље људи као
и продукт сагоревања бензина или дизела.
Стручњаци из Европске
уније процењују да се у ваздуху током једне године нађе нешто више од сто хиљада тона финих невидљивих
честица које настају кочењем, односно трошењем кочионих плочица и дискова.
До поменутог резултата се
дошло на основу података о
трошењу кочионих елемената и просечним вредностима
о маси и брзини кретања возила на путевима у Европи.
Због овога се страхује да би
количина загађујућих честица које настају на овај начин
могао бити и већи. Кочионе
плочице на аутомобилима
су углавном израђене од
угљеничних влакана или

Међутим, једна француска
компанија је понудила прелазно решење: усисивач честица. Тај уређај се монтира до саме кочионе плочице, активира се приликом
сваког кочења, усисава честице настале трењем и
„смешта” их у посебан резервоар. Развој нових технологија је веома скуп, па
тако неки од водећих произвођача аутомобила разматрају откуп патента и
употребу у моделима који
ће се у будућности појавити
на тржишту.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2008.
годиште, 87.000 км, клима + 4 нове гуме, гас,
регистртован. 064/21844-88. (4651)
ПЕЖО 206, 2004, опел
астра 2001, може замена. 064/134-06-30.
(215137)
СКУТЕР баостијан 49 кс,
орион 49 кс, 2008, црвени, као нови. 061/68514-01. (2151499
ПАСАТ лимузина, 2001.
годиште, 1.9 ТДИ, 3.500
евра, може замена.
065/557-81-42. (215163)
ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1991. годиште, у исправном стању, 400
евра. 013/314-118.
(215178)
ПУНТО 1998. годиште,
регистрован до новембра месеца, 6 брзина,
950 евра. Тел. 066/90866-58. (215208)
ПРОДАЈЕМ опел рекорд
1983. годиште, регистрован, плин атест, 380
евра. 064/230-52-21.
(215203)
РЕНО 5, 1991. годиште,
први власник и боја,
трактор 549, мало радио. 064/956-08-66.
(215185)

СИТРОЕН 1.4 дизел,
1989, регистрован до
априла, 400 евра. 618330. (215353)
ФИЈАТ пунто 1.2 8 В,
2003, један власник,
клима, увоз Аустрија, на
име купца 1.850 евра.
063/289-350. (215336)
ФИЈАТ сеићенто 2002.
годиште, 1100 цм, прешао 84.386 км, цена договор. 069/170-59-54.
(215311)
РИО караван 2002, прва
боја, фабричко стање,
клима, земена, 1.950
евра. 065/809-11-83.
(215317)
ГОЛФ караван 1996,
ТДИ, фабричко стање,
металик бордо, 1.550
евра. 064/051-51-61.
(215318)
ПАСАТ Б3, 1990. 1.8,
плин, возно стање, 650
евра. 069/641-124.
(215513)
ФИЈАТ палио 1.2, 1999,
караван, тек регистрован, плин атестиран,
1.250 евра. 064/544-9304. (215513)

ТОМОС аутоматик,
1987. годиште, трајно
регистрован, 230 евра.
064/171-22-13. (215441)

ШКОДА фабија амбијент 1.4, 2008, све од
опреме, прешла 82.000
км, власник. 064/13036-02. (215484)
ТВИНГО 1.2, 2003, клима, кожа, панорама
кров, атестиран плин.
064/130-36-02. (215484)

ПРОДАЈЕМ ИМТ плуг
757/3, ИМТ шпартач 4 и
6 реда. 063/376-302.
(215133)
КОМПЛЕТГ машина и
опрема за производњу
алуминијумске браварије. 064/247-77-69.
(215274)

ПРОДАЈЕМ тојоту королу, 2001. годиште, 1.9
дизел. 063/211-115.
(215550)

ПРОДАЈЕМ очуван ИМТ
506 култиватор. Тел.
062/838-76-52, 063/83054-17. (215408)

РЕНО МЕГАН, 1.5, ДЦИ,
2008, 2/3 врата, 3.500
евра. 062/207-505.
(215548)

ПРОДАЈЕМ тракторску
приколицу кикинда, 4
тоне, дупле странице,
металне. 065/561-01-03.
(215421)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 560, 1982. година,
са кабином, власник.
063/376-302. (215553)

ПО ТРАЖЊА

ОТКУП половних и хаварисаних аутомобила,
од 80 до 300 евра.
069/045-84-40. (СМС)
ОТКУП свих врста возила и катализатора, продаја делова. 063/78282-69. (213481)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
500 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(215203)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, не старије од
1987. 064/171-22-13.
(215411)

КУЛТИВАТОР ИМТ 506,
приколица и фреза. Тел.
064/901-10-72, повољно. (215541)
ПРОДАЈЕМ четвороредни шпартач са кутијама
за ђубриво. Тел.
064/303-28-94. (215491)
ПРОДАЈЕМ олтову пнеуматску сејачицу и дворедни ИМТ шпартач.
Тел. 064/488-31-08.
(215494)
ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу, Котеж 1. 064/20986-87.

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, алуминијумска
врата половна, АЛ ПВЦ
столарија. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(214564)
ПОВОЉНО продајем
половну опрему за кокошке носиље. 013/304719. (215035)

АПАРАТИ

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (214702)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах, долазим. 064/30040-01. (215513)

ТВ половни, свих величина, замрзивач горење.
348-975, 066/348-975.
(215281)

ПРОДАЈЕМ казан за печење ракије, од 100 литара (превртач), без мешалице. 063/640-230.
(215157)

КУПУЈЕМ аутомобиле до
1.500 евра. 061/243-4822. (215586)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (215443)

ЈУГО ин, 2004, тек регистрован, плин атестиран, 650 евра. 064/32177-99. (215513)

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра. Плаћам најбоље. 065/80911-83. (215317)

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2006. годиште, власник.
060/347-70-77. (215478)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2003/4,
петора врата, купљен у
Делти, власник.
064/130-36-02. (215484)

МАШИНЕ

НИСАН примера, караван, 1997, управо регистрован, одличан мотор.
065/333-55-25. (215559)

ОТКУП свих врста возила од 80 до 1.500 евра,
продаја половних делова. 069/203-00-44,
064/552-31-10. (213481)

ФИЈАТ пунто 2, 1.2,
2001, 3 В, клима, добар,
повољно. 064/135-2342. (215450

ОПЕЛ астра Ф, 1996. годиште, караван, бензин,
плин, регистрован до
септембра. 062/847-3483. (215451)
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ЈУГО корал ин 1.1 ЕФИ,
2002. годиште, плин атестиран, жут. 063/367056. (215375)

ПРОДАЈЕМ опел вектру
2001, 1.8, власник пет
година. 063/811-18-52.
(215452)

ХЈУНДАИ аксент 1.5 ЦРДИ, 2002, 5 В, клима, на
име, повољно. 064/13523-42. (215450)

ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ тронедељне
пилиће.Виолета,
060/019-75-04. (СМС)
ОГРЕВНО дрво за ложење, буква, багрем, 2.800
динара. 063/891-72-54.
(212480)
ДРВО за ложење, повољно, багрем, буква,
цер, 2.800. 064/413-3052. (212480)
ПОВОЉНО огревно дрво, багрем, буква, храст,
3.300 динара. 065/50156-51. (213250)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, услужно печење на дрва, ражањ.
064/997-79-09. (214045)
БРИКЕТ буков 600 динара џак, исплатив, достава, преостала количина. 064/482-65-53,
372-072. (2124879)
РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15. (214514)
ПРЕОСТАЛА дрва, сеченице. 064/357-82-08.

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са равном плочом. 060/440-30-05.
(215159)
ШПОРЕТ, орман, витрина, фотеље, сточић, кревет, душек, судопера,
столице! 065/353-07-57.
(215158)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове,
2.5- 3.5 кв, достава,
монтажа, гаранција, 110
евра. 063/760-52-31.
(215202)
ПРОДАЈЕМ очуван тросед, две фотеље и брачни кревет. Тел. 060/36665-40. (215182)
ЈАСЕНОВ паркет, Сава
Хртковци, прва класа,
400 х 62 мм, 113 м2.
065/258-87-77. (215215)
ТОПЛОТНЕ пумпе свих
величина (70 – 350 м2),
најекономичнији вид
грејања. 062/118-26-81.
(215218)
ПРОДАЈЕМ/мењам месарске витрине агрегат
за хладњачу фиксну.
064/668-87-38. (215223)
КАНАРИНЦИ славујари
на продају. 066/313826. (215267)
ПРОДАЈЕМ струњаче за
фитнес, две нове блажујке, краљица пећ. 013/23221-30, 063/162-50-00. )

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, витрину, комоду, сто + четири
столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухињу, дечја колица, телевизоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме,
бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф)
СУДОПЕРА с радним
висећим, судо-машина,
фрижидер, микроталасна, регал, двосед, комода, ормани, писаћи
столови, шиваћа багат,
стубна полица, креветац, теписи. Тел.
063/861-82-66. (215462)
ПРОДАЈЕМ букова дрва
и багремове сеченице,
са резањем. 063/364310, „Топлина ММА”.
(215320)
ТРОКРИЛНИ ормар сецесија, 150 евра.
060/034-31-11. (215457)
АЛТ дојч брачни кревет,
400 евра. 060/034-3111. (215457)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
шест столица ораховина, 300 евра. 060/03431-11. (215457)
ПРОДАЈЕМ стеону јуницу, 7,5 месеци, црни
холштајн, уматичена.
013/602-166, Божа,
064/206-51-41. (215436)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери, замрзивачи, на
продају уз гаранцију.
063/775-59-08.
(215438)
ТРПЕЗАРИЈА, гарнитура
за шест особа, пуно дрво, стилски рад, трокрилна витрина.
064/558-95-40. (215405)
ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица, повољно.
064/322-13-14. (215397)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију, веш-машину, шпорет
електрични, ТА пећ 6
кв. Мића, 013/346-790,
064/129-73-60.
(215369)

КИРБИ нов, шерпе ростфрај, нове, трпезаријски
сто, столице, фотеље
склопиве, сто, столице.
064/955-51-85. (215352)
ПРОДАЈЕМ нову ходалицу. 064/866-21-18.
(215368)
ПРОДАЈЕМ шампоњеру,
хаубу, с о за масажу.
060/043-52-98. (215340)
ПРОДАЈЕМ гробно место, на Старом православном гробљу.
064/901-90-41. (215299)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, пећ, орман,
двосед, судоперу, сто са
четири столице.
060/417-11-02. (215310)
КРАВА и крава са телетом. 064/324-14-30,
013/354-719, звати после 15 сати. (215310)
ВЕЛИКА распродаја нових зимских гума, 30%
попуста. 064/026-90-54.
(215331)
ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за ресторан брзе
хране, високог квалитета. 065/681-90-39.
(215454)
ПОДАЈЕМ комплетну теретану, хитно, цена
2.000 евра, није фиксно.
Маријан, 065/519-3328. (215473)
ПРОДАЈЕМ тример
штил ФС 350, мало коришћен. 063/186-00-39.
(215529)
ЗАМРЗИВАЧ беко вертикални 210 л, ЛТХ сандучар 210 л, горење
сандучар 110 л, повољно. 060/521-93-40.
(215525)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи, ЛЦД ТВ из Немачке.Гаранција.
062/824-23-21. (215495)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину портабл, кофер,
некоришћену, чешку.
013/344-127. (215498)
СТАЈСКО ђубре на продају, погодно за воћњаке и баште, Панчево.
Тел. 061/573-70-37.
(215475)
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КУПОПРОДАЈА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПОНУДА

САМОХОДНА косачица
за траву, два мушка бицикла брзинци 26 и 28.
063/325-950. (215486)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (215504)
ПРОДАЈЕМ саднице
шљиве ранке. 301-930.
(215512)
ПРОДАЈЕМ некоришћене алуминијумске радијаторе. 064/489-40-36.
215517)
ЦИГЛА нова, 8.5 динара
комад, 10.000 комада.
061/269-82-13. (215584)
ПИЛИЋИ, ћурке, прасићи на продају, уређени.
Кућна достава. 065/41097-34. (215579)
ПРАСИЋИ, свиње, слама, могућност услужног
клања. Новосељански
пут 175-б. 064/303-2868, Мића. (215579)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ замрзивач
сандучар, мали.
064/218-44-88. (4651)
КУПУЈЕМ очувана покућства, столове, столице, комодице, огледала,
лустере, тепихе.
066/900-79-04. (215202)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(215463)
КУПУЈЕМ лустере, лампе, слике, антику и остало покућство. 061/28411-86. (215459)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у центру Панчева, 112 м2, 3
ара плаца, власник, 1/1.
065/310-02-76. (215246)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у строгом центру града, 95 м2.
063/141-19-04. (215228)

ЊИВА 33 ара, Скробара, на самом путу, 3.200
евра. 065/852-71-99.
(213907)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, 70.000, новија кућа. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(2152567)

КУЋА 100 м2, на плацу
од 6 ари, повољно, Танаска Рајића. 063/215844. (213976)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Црепаји, 300 м2, 13 ари
плаца, усељива, цена по
договору. 064/264-8870. (214184)
КУЋА, 80 м2 са плацем
6,5 ари, Козарачка 110
(стара). 064/007-84-63.
(214689)
КУЋА на продају, Србијанска 55, и издајем локал, Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-1622. (214749)
КУЋА, стара Миса, реновирана, 58 м2 + додатне просторије, укњижена, 4 ара, 38.000
евра. 063/735-73-39.
(214732)
КАЧАРЕВО, кућа на
продају, 5,5 ари плаца.
063/694-451. (214842)
ПРОДАЈЕМ плац на почетку Пелистерске улице, 5 ари са легализованим објектом или 3 ара
без објекта, на плацу
градска и техничка вода, струја, телефон, гас,
кишна и фекална канализација, дозвољена
градња. Може замена за
стан. 064/266-84-91.
(214934)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари
са кућом, повољно. Танаска Рајића. 063/215844. (214932)
ПРОДАЈЕМ плац на Караули. 063/769-41-44.
(215150)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
телевизоре и остало.
064/484-13-76. (215590)
КУПУЈЕМ стару белу
технику, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, старе
славине, старе каблове,
телевизоре. 060/521-9340. (215525)
КУПУЈЕМ виолину и виолончело. 063/228-322.
(215573)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, упаљаче, стари новац, ситне анктивитете.
063/804-57-99. (215487)
КУПУЈЕМ старе стрипове, албуме са сличицама, играчке, лего коцкице, сатове, пенкала и
упаљаче. 064/187-56-80.

БАВАНИШТАНСКИ 50
м2, 10 ари, 35.000; Новосељански, 70 м2, 22
ара, 29.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(215357)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (2152567)
ТЕСЛА, новија кућа, 139
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(2152567)

ГОРЊИ град, 80 м2, 2
ара, 29.000; 80 м2, 4
ара, 35.000, хитно.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (215357)

КУЋА са два локала, Георги Димитрова 17-б,
код Турске главе, 161
м2, 2 ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(2152567)

ПОВОЉНО, нова монтажна викендица у Пролом бањи, може и замена за Панчево, цена
9.500 евра. 064/012-5940, 064/431-07-31.
(215365)

ШВАПСКА кућа на Баваништанском путу, 83,
помоћни објекат 54, башта на коришћење, договор. 065/561-01-50.
(215260)

ПЛАЦЕВИ на Стрелишту. Тел. 344905.(215360)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две мање куће за мањи
стан, доплата. 064/98621-74. (214746)
ПРОДАЈЕМ две куће, на
истом плацу у Војловици са воћњаком.
013/232-21-30, 063/16250-00. (215289)
КУЋА на продају, Ул.
Шумићева 34, Панчево.
Тел. 013/252-13-29,
(215272)
ПРОДАЈЕМ виноград с
викендицом, код Црепаје. 064/523-28-32.
(215275)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
према Белој цркви, 30
ари плаца, вода, струја.
013/251-43-87. (215280)

КУЋА, нова Миса, две
етаже, подрум, локал 55
м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)
НОВА МИСА, плац 6
ари, 12.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(215355)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати. 063/75606-04. (215351)
КУЋА, насеље Мали рај,
Београд, 90 м2, 10 ари,
два стана, мењам за
Панчево. 064/955-5185. (215352)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(215380)
НА ПРОДАЈУ њива 58
ари, глогоњски атар, мали угар. 064/183-52-75.
(215426)
МЕЊАМ кућу у Краљеву за кућу у Панчеву.
065/561-01-03.(215421)
УКЊИЖЕНА кућа, 110
м2, 14 ари плаца, урађена конверзија.Тел.
064/665-89-64. (215409)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, фрижидере и остали отпад.
064/158-44-10, 063/10111-47. (215297)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, веш-машине,
шпорете, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-2624. (215590)

ВРШАЦ, стара вила, код
Хотела „Вила Брег”, 6
ари, 20.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ОМОЉИЦА, 80 м2, 6,5
ари, 18.000; Јабука, 80
м2, 6 ари, 10.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(215357)

КУПУЈЕМ старе, сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (215391)

КУПУЈЕМ акумулаторе,
замрзиваче, веш-машине, шпорете, телевизоре.
061/322-04-94. (215590)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси (два дворишна
стана). Тел. 063/472433, 063/440-447.
(215144)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову. Тел. 263-40-21.
(215177)

ХИТНО продајем 17,5
ари са викендицом, воћњаком, помоћним објектима, на Баваништанском путу. 320-011, после 18 сати. (215394)
ПЛАЦ 5,1 ар, кућа 45
м2, Ружина, 65.000.
063/386-557. (215388)

ПРОДАЈЕМ плац, Баваништански пут, до асфалта. 060/011-96-66.
(215398)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња.
064/256-35-40. (215392)

ПРОДАЈЕМ ексклузивну
кућу са све стамбене јединице, шири центар.
066/937-00-13. (215466)

ТРИ ланца земље, илирско поље. 013/354-719,
064/324-14-30, звати
после 15 сати. (315319)

ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године, површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (215435)

ПЛАЦ 8 ари, 8.500 евра,
40 х 20 м, Новосељански пут б.б. 064/808-7250. (215424)

ПРОДАЈЕМ кућу, 270
м2, у Горњем граду.Тел.
069/737-479. (215181)

ШИРИ центар, грађевински плац, 51 ар.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215321)

ПРОДАЈЕМ њиву у Лапу, 61 ар, топ. бр.
12283, 4.500 евра.
065/519-36-31. (215402)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
улаза, Стари Тамиш,
власник, повољно.
064/143-01-78.
(215184)

ВИКЕНДИЦА у Долову,
са воћњаком и гаражом,
површина 25 ари. 313716. (215332)

ПРОДАЈЕМ плац, Баваништански пут, до асфалта. 060/011-96-66.
(215398)

ХИТНО, Старчево, уредна двособна, 66 м2, 3,3
ара,15.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ПРОДАЈЕ се старија кућа у Ул. Милоша Требињца, на 4 ара плаца.
066/303-999. (215348)

ПРОДАЈЕМ лукс кућу
133 м2, 10 ари плаца,
Миса. 063/301-653.
(215398)

7. ЈУЛИ, трособна, 129
м2, 3 ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, код „Зеленила”, 7
ари, ограђен. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

БЛИЗИНА центра, прелепа петособна кућа,
183 м2, 3.7 ара, 77.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ, одлична кућа, 270
м2, 2.5 ара, 125.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој Миси, у завршним
радовима, власништво.
064/221-36-12. (215189)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (215228)

КУЋА, 120 м2, 6.5
ари,1/1, 39.000 евра,
Козарачка, замена за
јефтинију кућу на селу,
разно. 061/269-82-13.
(215584)

ТЕСЛА, кућа, две стамбене јединице, 4 ара,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (215371)

ГОРЊИ ГРАД, 183 м2, 4
ара, 50.000, договор.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215321)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица 5,3 ара,
могућа замена. Тел.
062/634-008. (215196)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца, са викендицом.
063/865-80-06. (215568)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонска кућа, 7 ари,
75.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (215371)

КУЋА, нова Миса, близу
вртића, могућ договор,
220 м2. 064/577-65-61.
(215434)

ВОЈЛОВИЦА, 3.5 ари,
60 м2, само 10.000.
063/836-23-83. (215284)

КУЋА, Горњи град, Михајла Пупина, на 10 ари
плаца. 060/334-54-78.
(215507)

БЛИЗУ центра, кућа на 4
ара, 48.000; Котеж, на
3.3 ара, 38.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(215371)

ПОВОЉНО кућа у изгрдњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (215435)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута,
53.000. 063/836-23-83.
(215284)

КУЋА, 180 м2, Книћанинова, гас, два купатила,
власништво, договор.
Могуће замене. 341217. (215372)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 м2,
комплетно сређена, са
двориштем од 70 м2,
100.000 евра. 060/03431-11. (215457)
ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац, Охридска, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01.(215513)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
Пелистерска, преко пруге, Панчево. Тел.
063/815-89-40. (2315491)

ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Миси, продајем, договор.
064/260-05-34.
(215539)
КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра. 061/685-88-03.
(215592)
ДВА ПЛАЦА, сваки 13
ари, Новосељански пут,
13.000 евра и 6.000
евра. 061/685-88-03.
(215592)

СТАРА МИСА; уредна
троипособна, 100 м2, 5
ари, 34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 6 ари, Шарпланинска улица. 069/16082-28. (215479)
ДВА ланца земље,
Лап,плац 12 ари, Баваништански пут, до пута.
064/867-48-11. (215501)
ПЕСАК, кућа лукс,
плантаже лешника, Јабучки – пословни објекат, 600, хитно. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (215587)

КУДЕЉАРАЦ, 5 ари, 70
+ 29, хитно: Војловица,
7.7 ари, 88, повољно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (215587)
ВОЈЛОВИЦА, 88, 7,8
ари, 29.500. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(215587)
БАВАНИШТАНСКИ, нова двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Мустанг”, 062/206-901.
(215552)
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ОГЛАСИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/86758-19. (215273)

КАРАУЛА, плац 10 ари,
вода, струја, 1/1, 30.000
евра. Рибарска 2.
061/269-82-13. (215584)

КОТЕЖ 1, стан 60 м2, IV
спрат, лифт, Ослобођења. 063/163-52-05. (р)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ДЕО куће, укњижено,
почетак Стрелишта, замена. 064/952-19-80.
(215577)
КУЋА на продају у самом центру са два улаза. Омољица. 063/19770-73. (215580)
ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу за стан. Кућа је у
Баваништу. Светог Саве
22. 752-220. (215532)
ПРОДАЈЕ се кућа у
ужем центру града. Тел.
062/800-87-85, од 18 до
20 сати. (215546)
ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/206-901. (215552)
ДЕБЕЉАЧА, трособна
реновирана, 90 м2, 5.7
ари, 23.500. (49), „Мустанг”, 062/206-901.
(215552)

ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне инсталације, усељив, продајем. 063/826-97-09.
(253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)

2

ПРОДАЈЕ се стан 84 м ,
И. Курјачког 6-а,50.000.
314-353, 062/841-3405. (214969)

ПРОДАЈЕМ стан на старом Тамишу, 92 м2, гаража 18 м2, две терасе,
шупа, грејање на гас.
061/217-55-65. (215196)
ПРОДАЈЕМ троипособан стан, центар, 84 м2,
III спрат, комплетно реновиран, ЦГ. Тел.
061/614-32-96. (215221)
ПРОДАЈЕМ стан 53 м2,
на 7. спрату, Стрелиште,
23.000 евра. 063/86802-06. (215233)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, власник, договор. 061/132-11-18.
(214953)

ХИТНО купујем, изнајмљујем кућу, салаш, викендицу на селу, што веће, ближе и јефтиније.
062/269-566. (215556)
СТАНОВИ
ПОНУДА

2

НОВ стан, 65 м и гаража 14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220. (214047)
ПРОДАЈЕМ стан у згради, 60 м2, трособан,
26.000 евра. 061/67097-96. (214224)
СТАН на Стрелишту,60
м2, ЦГ, II спрат, реновиран. 062/646-066.
(214595)

СТАН, Тамиш капија, 68
м2, укњижен, поглед
према реци, двособан.
062/272-510. (214525)
ПРОДАЈЕМ стан 32 м2
на Котежу 2, V спрат.
060/070-80-84. (214800)
ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331079. (214743)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен,
може незавршена кућа.
064/218-15-72. (215389)
СОДАРА, приземље, 62
м2, 35.000; 55 м2,
28.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215371)

СТРОГИ центар, 55 м2,
I, 42.000; Доситејева, 83
м2, I, 58.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215371)

ТЕСЛА, двоипособан,
други спрат, ЦГ, две терасе, двостран, подрум.
069/176-08-57. (215129)

2

КОТЕЖ, 26 м , I, 17.000;
Самачки, гарсоњера,
приземље, Самачки,
гарсоњера, приземље,
12.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215371)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Доњем
граду, до 40.000 евра.
064/243-60-12. (215582)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
267-71-74. (215277)

СОДАРА, 83 м2, I,
42.000; 74 м2, IV,
45.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215371)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ/МЕЊАМ самосталну кућу у центру,
ширем центру. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОД БОЛНИЦЕ продајем три мање гарсоњере, 18.000 евра.
062/361-676. (214359)
ПРОДАЈЕМ стан, 56 м2,
Моше Пијаде 121, Котеж 2. Тел. 066/950-9651. (215134)
НОВА МИСА, трособан,
85 м2, ЦГ, може замена
за мањи. 064/134-06-30.
(215137)

ХИТНО продајем двособан стан у строгом центру, 52 м2, ТА, први власник. Све информације
суботом и недељом од 8
до 20. 062/388-130.
(215238)
ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 61, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (215257)

ТЕСЛА, IV/4, без лифта,
ЦГ, двособан, 53 м2 +
тераса, (замена самостална усељива кућа,
шири центар). 066/95433-05. (215155)

ПРОДАЈЕМ двособан,
58 м2, стан на Стрелишту, две терасе, подрум,
II спрат, СББ, интерфон,
власник, укњижен.
063/429-192. (215205)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
пети спрат, власник.
064/931-20-38. (215184)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Улица Рашка 7/1,
по договору. 063/16476-06. (215200)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
тераса, ЦГ, високо приземље, 45.000, власништво. Тел. 251-71-10,
064/359-55-04. (215193)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87. (215187)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 77
м2, 37.000; 63 м2, I, прелеп, 38.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215371)
ДВОИПОСОБАН, центар, 64 м2, две терасе,
лифт, 40.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж,
квалитетан, ЦГ, 38 + 4
м2, 24.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ЦЕНТАР, леп дворишни,
40 м2, реновиран, шупе,
20.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)

ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, гаража, 32.000.
060/760-04-32. (215166)
СТРОГИ центар, једноипособан, ЦГ, II, двострано орјентисан. 063/87177-13. (215211)
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ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 74 м2, трособан,
45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (и)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једнособан, 19.000; стан
нов, двоипособан,
42.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (и)
ДВОРИШНИ, 70 м2,
18.000; 100 м2, добра
локација, 20.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(и)

КОТЕЖ 2, 92, ЦГ, III.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(2152567)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
квалитетно реновиран,
ново купатило, ПВЦ, кухиња, плакари. 25.000.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли од 60 м2, без посредника. 013/251-5275, 064/338-41-93.

КОТЕЖ 1, једнособан,
40, 28.000, 50 м2, двособан, 28.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (и)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, 75 м2, приземље,
ТА, 2 ара, сређен, леп,
за мањи, повољно, власник. 063/750-66-85.
(215431)

ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 40.000; 90 м2,
трособан, 42.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(и)

(394), „Гоца”, 063/89977-00. (и)

ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж, двострано орјентисан, 65 + Т. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, 47 м2, III, двособан, ТА, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (215436)

КОТЕЖ 1, ЦГ, 75 м2, V,
ЦГ, сређен, 45.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)

СОДАРА, 68 м2, трособан, 35.000, договор,
ТА. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (и)

МИСА, 80 м2 + 50 м2,
трособан, Тргопродуктова зграда, договор.

КОТЕЖ 1, IV, ЦГ, 57.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(2152567)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе, тераса, реновиран,
28.500. 063/808-95-53.
(215418)

КОТЕЖ 2, двособан,
сређен, ЦГ, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 24.000; Содара, 50
м2, двособан, 28.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (и)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан, реновиран, I,
38.000, договор; 74 м2,
трособан, 42.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(и)

ТЕСЛА, трособан, III,
ЦГ, 74 м2, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(2152567)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан, 90 м2, IV, 55.000,
или замена за двособан.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09.
(215321)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
трособан, 68 м2, II
спрат, ТА, власник.
063/848-52-32. (215354)

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, V,
ЦГ, 19.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(215436)
КОТЕЖ 2, 60 м2, IV, ЦГ,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(215436)
2

КОТЕЖ 1, 53 м , IV, ЦГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(215436)
СТРОГИ ЦЕНТАР, 55 м2,
II, ЦГ, усељив, 36.500.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(215436)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)
ДВОИПОСОБАН стан,
са две терасе, реновиран, П-65 м2. 064/91473-00. (215439)
ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2,
нова Миса, реновиран,
17.500 евра. 064/66897-77. (215441)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни трособан, 81 м2,
део сопственог дворишта, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(215436)
ЦЕНТАР, 57 м2, IV,ЦГ,
лифт, 45.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (215436)

2

СТАН, трособан, 83 м ,
ЦГ, V спрат, код Гимназије. 063/466-347.
(215320)
СОДАРА, 51 м2, IX,
ЦГ,сређен, 39.000. Договор. (071), „Самиго инвест”, 062/886-56-09.
(215321)
ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, може замена. 064/143-52-98.

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржавање, по најповољнијим
условима. Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (215446)

СОДАРА, Доситеја Обрадовића, двособан, 56
м2 + тераса. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(215355)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, VII, 41.000, 63
м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
КОТЕЖ 1, једнособан,
28 + 6, сређен, IV,
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
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ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту са
подрумом и гаражом.
061/137-92-95. (215322)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВИ станови, укњижени, III спрат, једнособан, 27 + 9 м2, двособан
дуплекс, 48 м2. 063/208352. (215295)

МАРГИТА, нов двоипособан, ПР, I, 54 м2,
плин, 38.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

НА ПРОДАЈУ стан у центру, двособан. Тел.
064/290-46-55. (215298)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(215467)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(215301)
КОТЕЖ, двособни, 49
м2, 30.000; 65 м2,
35.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920’. (215301)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
намештен, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(215301)
ПРОДАЈЕМ повољно и
хитно стан на Тесли,
трособан, 78 м2, I спрат,
ЦГ, СББ, плакари, кухиња. Власник. 063/235175. (215301)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V, лифт, 32 м2, ЦГ,
18.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (215467)
КОТЕЖ 2, четворособан, VII, 80 м2, ЦГ,
47.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (215467)
КОТЕЖ 1, једноипособан, III, ЦГ, 38 м2, реновиран, 27.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, VII, ЦГ, 22.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(215465)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215465)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, III, ЦГ,
21.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215465)
КОТЕЖ 1, двособан,
сређен, 50 м2, I, ЦГ,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215465)
КОТЕЖ 2, 61 м2, V, ЦГ,
сређен, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(215465)
ДВОРИШНИ стан на
продају, М. Пијаде, 28 +
13 м2 површине. Тел.
063/233-762. (215454)
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СТАН у центру, двособан, 55 м2, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (215515)
КОТЕЖ 1, IV спрат, без
лифта, двособан, ЦГ,
28.000 евра. 063/81445-05. (215477)
СТАН, 40 м2, ЦГ, телефон, интернет, клима,
ново. Тел. 313-576,
062/965-95-07. (215545)
СТАН на Тесли, Ул. Стојана Новаковића 4/20,
42 м2, у власништву.
060/564-83-52, 060/06502-08. (215544)
КОТЕЖ 2, двособан, 44
м2, сређен, 22.000 евра.
061/685-88-03. (215592)
МИСА продајем поткровље, 100 м2, са свим
прикључцима, власница.
065/333-55-25. (215559)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
III, 71, 38.000; Тесла,
61, IV, 33.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (215587)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, 17.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

ТЕСЛА, I, 46, лукс, центар 117, лукс. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (215587)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 35.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

ДВОСОБАН, 50 м2, Котеж 1, први спрат, без
улагања. Тел. 060/68183-06. (215555)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, Марина
Држића, I, TA, 15.500.
066/952-42-19. (215306)

КОТЕЖ 2, двособан, 59,
29.000; Тесла двособан,
55, 27.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(215469)

ОДМАХ усељив, трособан стан, 78 м2, два мокра чвора, Стрелиште,
може замена за кућу.
064/340-26-43.
(215309)

СТРЕЛИШТЕ, новија кућа 190, 70.000; двособан, 55, 31.000; Ц. Лазара, улично, 35, 11.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (215469)

МАРГИТА. ПР, нов,
укњижен, 64, 40.000;
једнособан, 22 м2,
18.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(215587)

ТЕСЛА, 43 м2, једноипособан, тераса, 25.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(215301)
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СТРЕЛИШТЕ, 66 м , IV,
ЦГ, 33.000. (071), „Самиго инвест”, 062/88656-09. (215321)

ПРОДАЈЕМ мањи двособан стан у центру, повољно. 066/937-00-13.
(215446)

НОВА МИСА, 58 м2, III,
ЕГ, 26.000. (071), „Самиго инвест”, 062/88656-09. (215321)

САМАЧКИ, гарсоњера
17 м2, 10.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (215465)

ТЕСЛА, леп стан, 44 м2,
први спрат, код мале
пијаце. 064/423-31-43.
(215531)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, 62
м2, друга кућа од „Микине” школе, Душана
Петровића Шанета 7.
Стан сређен: храстов
паркет, ново купатило,
ПВЦ столарија, лифт,
35.500 евра. 066/004787. (215539)

ЗЕЛЕНГОРА, 44, ВП,
21.000; Самачки, 18,5, I,
13.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(215587)
СОДАРА, новоградња,
40, тераса, 26.000; 61,
тераса, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (215587)
СТРЕЛИШТЕ, VII,
22.000; Котеж, IV,
27.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(215587)

ОДЛИЧАН стан, 80 м2,
Стрелиште, близу „Авив
парка” и Народне баште, 35.000. Тел.
064/323-91-93.
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, екстра трособан, нов, ПВЦ,
клима, паркинг, укњижено. 35.500. 062/269566. (215556)
СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, поткровље, нов, клима,
ПВЦ, паркинг, укњижено, 22.000 евра.
062/269-566. (215556)

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Мустанг”, 069/226-901.
(215552)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30. (215127)

ЈЕДНОСОБАН, намештен, 50 евра, 54 м2,
Милоша Обреновића
57/14. 065/233-43-19,
звати од 15 до 21.
(215156)
ИЗДАЈЕМ собу, насеље
Котеж 2. Тел. 013/318007. (215154)
ГАРСОЊЕРА, намештена, први спрат, централно грејање, у згради, повољно. Тел. 064/992-9161. (215194)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (215389)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, на Тесли, ЦГ,
кабловска. 063/261-732.
(215204)

„Дива” агенција, купујем стан без грејања, Тесла, центар, Содара.
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ИЗДАЈЕМ дворишни,
празан, трособан и двособан стан. Тел.
064/224-12-60.
(215225)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру
Стрелишта на III спрату.
Тел. 064/124-48-15.
(215227)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена једнособна
стана, комфор, Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (214761)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, зграда, први
спрат код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(215230)

СОДАРА, двособан 55
м2, VII спрат, централно
грејање, 28.000.
064/121-23-66. (215565)

КОТЕЖ 1, издајем стан,
60 м2, IX спрат, лифт,
Ослобођења., 063/16352-05. (214842)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-901. (215552)

СТАН, Тесла, двособан,
празан са централним
грејањем, високо приземље. 060/335-59-73.
(214990)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан код Турске главе, I спрат, ТА.
063/422-024. (214824)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на Тесли. 064/137-92-61.
(215236)
ИЗДАЈЕМ стан у кући,
намештен, кабловска,
ТА, Стрелиште. 064/50375-57. (215237)
ИЗДАЈЕМ једноипособан ненамештен стан,
Котеж 2, други спрат.
064/288-00-91. (215242)
КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (215158)
НАМЕШТЕН стан самцу-самици, Браће Јовановић 33-д. 063/163-1990. (215160)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, ЦГ, Стрелиште, за једну особу.
064/635-77-42. (215253)
ИЗДАЈЕМ кућу. 616-024.
(215250)

ИЗДАЈЕМ стан од 60 м2,
на Стрелишту, повољно.
065/313-51-43. (215142)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1. 062/87106-52. (215254)

ЦЕНТАР града, 271 м2, I
спрат поткровљe, договор, разно, 13.000.
061/269-82-13.(215584)
СТАН, 39 м2, нов, усељив, III спрат, нова Миса, 19.000. 061/269-8213. (215584)
НОВОГРАДЊА, троипособан стан, 78 м2,
53.000 евра, са ПДВ-ом.
062/443-367. (215561)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-901.
(215552)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-901. (215552)
СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
069/226-901. (215552)
КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-901.
(215552)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”, 069/226-901.
(215552)

ДВОИОПОСОБАН стан,
јефтино, пензионерима
+ двориште + шупа.
Старчево, главни пут.
064/058-59-96. (214928)
СОДАРА, стан за издавање. 064/925-98-14.
(215100)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, изнад
СДК. 063/422-024.
(214824)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан код Турске главе, на дуже.
013/331-958, 066/331958. (215210)
ИЗДАЈЕМ трособан комплетно намештен стан,
ЦГ, телефон. Содара.
Тел. 064/839-09-02.
(215266)
ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен квалитетан
стан код Болнице.
064/584-53-38. (215288)
ИЗДАЈЕМ кућу, намештену, Милке Марковић
7. 064/396-16-79.
(215293)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 063/777-2708, 013/355-575.
(215458)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту у приватној кући. 062/114-63-73.
(215460)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, комплетно намештен. Тесла, близу „Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14. (215448)

ИЗДАЈЕ се једнособан
полунамештен или намештен стан са ЦГ, Котеж 2. 062/187-97-62.
(215366)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, повољно. Тел.
060/090-25-41. (215356)
ИЗДАЈЕМ одличну гарсоњеру у центру.
063/775-84-53, 312-189.
(215296)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у строгом
центру. Тел. 061/621-3218. (215327)
ЦЕНТАР, једнособан
празан, 40 м2, ЦГ, I, 110
евра. 064/385-31-15,
„Перфект”.(215461)
НАМЕШЕН једнособан
стан, 30 м2, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (215574)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен комфоран
стан на Тесли. Тел.
069/507-08-88, 066/52025-65. (215572)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
50 квадрата, нова градња, намештен, грејање,
интернет, кабловска.
063/211-11-15.

СТАН, 62 м + тераса 10
м2, трећи спрат, нова
Миса. 063/319-133.
(215428)

ИЗДАЈЕМ део куће, засебно и функционално,
Карађорђева 94.
063/894-21-80, 013/344594. (215547)

ИЗДАЈЕМ скоро празан
стан, 49 м2, на новој
Миси. Тел. 062/370-497.
(2156412)

ИЗДАЈЕМ једноипособан, намештен, Котеж 2.
063/854-90-85. (215551)
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ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом у центру. 063/761-03-56.
(215396)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Тимочка 32.
Тел. 371-635, 064/29781-68, 064/993-71-74.
(215522)

ИЗДАЈЕМ двособан,
лукс стан, у згради, Миса, амбуланта. 063/87471-12. (215380)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у кући, може и део стана. 064/130-36-02.
(215483)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, Тесла, женској особи, повољно.
061/132-11-18. (215347)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близина Аутобуске, преко пута Болнице, ТА грејање.
064/477-28-27. (и)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, повољно. Тел. 063/343451. (215506)

ИЗДАЈЕМ локал, С. Саве
67, била апотека, ЦГ,
интернет. 064/668-8738. (215223)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, трособан, ЦГ.
060/034-13-61. (215496)

ИЗДАЈЕМ локал 25 + 12
м2, Стрелиште, прехрана, козметички салон
Стрелиште. 064/503-7557.(215237

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли.
064/559-17-43. (215537)
ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ на продају, 29
м2, Синђелићева 15,
13.000 евра. Могућност
издавања. 063/265-457.
(214830)
ИЗДАЈЕМ локал између
Очне и Опште болнице,
погодан за апотеке, оптичарске радње и сл.
Контакт, 061/130-08-43,
063/881-20-15. (214494)
ЛОКАЛ у центру, близу
Максија, 18 м2, излог,
клима, изолован, повољно. Гратис први месец
за младе предузетнике.
063/752-04-00. (214692)
ЛОКАЛ за издавање,
преко пута Диспанзера,
15 м2. 064/231-07-33.
(214919)
ИЗДАЈЕМ леп локал, Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 м2, на дуже. 064/370-79-47.
(212620)
ИЗДАЈЕМ ексклузиван
локал, велики излог,
Његошева, радионица
Карађорђева. 064/99413-16. (215175)
ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије по 25 м2, може и заједно. Строги
центар, Жарка Зрењанина 11, погодно за канцеларије, представништва
и сл. 060/690-51-33,
013/352-506. (215201)
ИЗДАЈЕМ пословну
зграду, 1700 м2.
064/143-52-98. (215340)
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ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
ужи центар, за све делатности, 100 евра.
060/151-20-46. (215232)
ИЗДАЈЕМ локал, прометно, код пијаце. Близина три школе, телефон. 060/351-03-56.
(212529)
ЦЕНТАР, 14 м2 + слободна 4 ара дворишта,
издајем. 063/240-817.
(215278)
КУЋА, шири центар, пословно-стамбене намене, 150 м2, издајем.
062/347-667. (215406)
ИЗДАЈЕМ прозводну халу 1000 м2, дељиво, Баваништански пут.
063/301-653. (2153989
ИЗДАЈЕМ магацин, 122
м2, висина 4 м, радионица, на главном путу,
Миса. 064/482-65-53.
(215399)
ПОСЛОВНА зграда са
магацином, на продају,
комплетно опремљена.
Повољно. 062/105-2012. (215393)

ЛОКАЛ за издавање,
центар, потез Аутобуска. Погодан за апотеку,
пет-шоп и друго.
065/527-51-90. (215433)

ИЗДАЈЕМ локал, угао
Лава Толстоја и Ј. Маринковића, погодан за
апотеку. 064/549-72-05.
(215537)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа 130 м2, (бивша
пекара Тара, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (215374)

ИЗДАЈЕМ локал 31 м2,
Милоша Обреновића 9,
одлична локација, повољно. 065/461-11-46.
(215502)

ИЗДАЈЕМ локале 12 и
25 м2, у дворишту, Војводе Радомира Путника
29.063/278-250.
(215374)

ПРОДАЈЕМ или издајем
локале у центру 24 и 29
м2. 061/531-29-00.
(215340)

ЛОКАЛ 22 м2, приземље, ТЦ „Трубач”,екстра, продајем. Тел.
063/751-07-79. (215557)
ХИТНО продајем киоск
у центру, повољно.
066/377-351. (215536)
ИЗДАЈЕМ пословну
зграду, 1700 м2.
064/143-52-98.

ИЗДАЈЕМ локал, магацин. Тел. 347-209,
064/319-30-99. (215382)
ПРОДАЈЕМ локал 53 м2,
у центру, добра локација. 065/527-51-90.
(2154339
ИЗДАЈЕМ локал са или
без комплетне опреме
за мини маркет, угао
Доситејеве и Георги Димитрова. 063/852-86-86.
(215373)

ХИТНО, строги центар
Панчева, пословностамбени простор, 90
м2, код велког „Максија”, тржни центар Плато, поред Зелене пијаце
и у непосредној близини Аутобуске станице,
поткровље. Климе, ПВЦ
столарија, решетке, ламинати, у функцији,
потребна легализација,
поседује употребну дозволу из 1995. године,
објекат трајног карактера, чврста градња,
цена 9.500 евра.
065/567-56-78.
(2154335)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора,
АМЦ „Звезда”. 063/278250. (215374)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 450 или 800 м2, висина 4 м. 061/531-2900. (215340)
ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 м2, центар, Р. Путника, 100 евра. 063/341871. (215543)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20 м2. Тел. 063/694860. (215571)
НОВИ локали, 70 и 30
м2, издајем у првој зони.
Тел. 063/751-07-79.
(215557)

ПОСАО
ПОНУДА

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Антика” потребни радници са искуством, доћи
лично. Стевана Шупљикца 77. (214534)
СТУДИЈУ за едукацију
„Николада” из Ковина
потребан професор немачког језика. 064/34228-22. (215056)
ХИТНО потребни радници за рад на индустријским шиваћим машинама – ендлерици и ибердек. 062/839-94-97. (р)
ПОТРЕБНИ радници за
шивење и кројење. Искључиво са искуством у
конфекцији. 060/36436-50. (215190)
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ПОСАО
ПОНУДА

ФАРМАЦЕУТ са лиценцом потребан приватној
апотеци у Панчеву.
061/227-50-49. (215214)
ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским
шиваћим машинама, са
искуством. 064/127-5701. (215215)
ПОТРЕБНИ промотери
за рад на терену. Тел.
062/825-27-25. (215276)

ПОТРЕБНЕ жене за рад
на индустријским шиваћим машинама.
060/185-85-38. (215521)

КАФЕ „Љубичево” тражи девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
(2152909

ПОТРЕБАН пекар са искуством. 064/120-09-42.
(215286)

РЕСТОРАНУ „Пилећи
дућан”, у „Авив парку”
потребни пословођа
(шеф), радници у продаји, помоћни радници
у кухињи. 013/377-230,
064/643-41-22.
(215440)
ПОТРЕБНИ конобар и
кувар/куварица.
063/128-02-89. (215400)
ПОТРЕБНА жена без
обавеза за помоћ баки,
у кући. 064/322-13-14.
(215397)
ПОТРЕБНА радница за
рад на пијаци „Аеродром”. 064/138-42-74.
(215396)
ПОТРЕБНА девојка за
куцање езотеријских
текстова по диктату на
Тесли, пожељно познавање или интересовање
области, 100 динара/страница. 061/13211-18. (215347)
КАФЕУ „Империјал” потребна девојка за рад,
са искуством. 063/37222-21. (215315)
ПОТРЕБНА радница за
рад у оптици „Марковић”, доћи лично.
(215342)
ПОТРЕБНА кућна помоћница. 063/325-916.
(2156305)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице у кухињи и роштиљу. 063/834-88-10.
(215315)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и роштиљу. 063/897-55-04.
(215315)

КАФЕУ „Петица”, потребна девојка за рад,
са искуством, код Аутобуске станице. 065/45478-07. (214408)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Није неопходно искуство, већ добра воља.
062/339-279. (215497)

ОГЛАСИ
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.

КУВАЊЕ, спремање, набавка старијим особама
за месечну надокнаду.
060/417-41-20. (215136)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (214021)

ЕНГЛЕСКИ језик, часови, сви узрасти, припрема испита, преводилачке услуге. 062/149-1622. (215140)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (213976)

ПЕВАЊЕ, часови вокалне технике, дисања,
дикције, припрема наступа, испита. 062/14916-33. (215140)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, оправка
и израда металних конструкција: ограда, капија, гелендера, степеништа, гаража, варење
прозора. 061/204-83-36.
(214404)
КЕРАМИЧАР, Далибор,
познати мајстор с дугогодишњим искуством.
063/191-69-75. (214835)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
обарање стабала, кошење, одношење шута,
ствари, итд. 064/122-6978. (215162)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, гипс, пензионерима попуст. 013/23578-82, 065/557-81-42.
(215163)

САЛОНУ „Доме” потребни фризери, с радним искуством.
064/155-70-57. (215560)
ПОСАО

ЧУВАЛА бих децу у свом
стану, после 16 сати.
063/301-935. Тамара.
(СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација.
064/310-44-88, Мића.
(214715)

ЧУВАЛА бих децу у свом
стану, после 16 сати.
063/301-935. Тамара.
(СМС)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
адаптирање, реновирање кровова, демит фасаде, кречење. 063/86580-49. (214974)

ВОДОИНСТАЛАЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
((213992)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(214682)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам, мењам гуртне.
064/181-25-00.
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа капија, ограда, надстрешница, застакљивање тераса. 062/816-3384. (215241)
ПОТРЕБНО пар часова
обуке рада на друштвеним мрежама. 069/25119-55. (215429)

РОЛЕТНЕ, поправка и
израда: венецијанери,
тракасте завесе, комарници, ПВЦ туш-кабине,
поправка ПВЦ и АЛУ
столарије. 060/648-0339. (215386)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, решетке,
роштиљи, ситне поправке, врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(215464)
СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње школе и факултете. 064/462-37-64.
(215261)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (215376)
СРПСКИ, часови, успех
загарантован, професорка. 063/750-66-85.
((215431)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора, поставка ТВ и сателитских антена. 064/866-20-70.
(215430)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
ТА, индикатори, бојлери, купатила. 062/271661, 061/132-85-43.
(215255)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације,
замене, поправке, адаптације, повољно одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(215199)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом комбијем или
камионом, селидбе са
монтажом и демонтажом намештаја. Дејан,
061/626-14-50, 065/44097-00. (215468)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (215468)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица негује старе,
болесне, непокретне,
поуздано, супер повољно. 060/366-63-69.
(215192)

РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан возач, достављач и кувар, пица-мајстор. 060/734-36-37.
(215571)

ПОТРАЖЊА

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице, уградња
ламината, столарије, обрада шпалетни.
062/816-33-84. (215241)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(215265)

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких плочица,
повољно. Тел. 063/74408-24. (215282)
СВЕ врсте физичких послова: утовар/истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог и
непотребног намештаја.
Чишћење подрума, тавана и шупа и сви слични послови. Дејан.
065/440-97-00, 061/62614-50, 341-571. 215468)

ЧАСОВИ. Основе електротехнике, професор
са искуством. 062/80197-58. (215427)

БЕТОНСКИ радови, бушење, сечење, разбијање бетона, отварање нових отвора. 063/278147. (215358)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/341-7960, 065/341-79-60.
(215431)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (215423)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/382-394.
215425
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, плаћање на рате. 063/893-39-94.
(215337)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13. ()

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
уградња свих врста подних и зидних плочица.
064/128-38-49.
(215436)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
215368)

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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ПОНУДА

ЕНГЛЕСКИ и српски,
основцима и средњошколцима. Припрема за
пријемни. Тел. 343-749.
(215328)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (215453)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање баште, крчење и кошење.
064/196-17-32. (215591)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/321-7793. (215590)
ПРАЊЕ тепиха, долазак,
одмах, дубинско прање
намештаја. Наташа.
361-474, 060/361-47-41.
(215579)
КЕРАМИЧАР, повољан,
квалитетан и поуздан и
молер тражи посао.
061/203-70-87. (215544)
ПОПРАВЉАМ кровове,
зидање, малтерисање,
бетонирање, постављам
бехатон плоче. 064/24889-68.(215520)

ПРОФЕСИОНАЛНО ауто, лимарско-фарбарски
радови. 064/125-55-59.
(215482)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(215487)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони 3–
7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
с радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите најбоље. Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700
динара, с пик-апом,
комбијима, камионима,
екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја, селите
се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bombonцicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (215489)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (215480)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена договор. Molerizam.wordpress.com 069/444-2376, 064/444-23-76,
060/444-23-76. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (214059)
ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (214229)
ПРЕВОЗ грађевинског
материјала и шута камионом до 10 тона, најповољније у граду. 333311. (214621)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 013/365051, 064/176-91-85,
063/278-117. (214785)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја, Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (212500)
СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета, хобловање, полирање и
лакирање. Дугогодишње
искуство. Мајстор из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (214685)
„ПЕРФЕКТ”, фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, ламинати, кровови. 063/122-14-39.
БРАВАРСКА галанерија,
ограде, капије,с тепеништа, гелендери, устакљивање тераса, металдрво. 066/908-66-58.
(215209)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења судопере, купатила, адаптације, замена, поправке, одмах, 024 сата. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (215199)
СЕРВИС телевизора,
електричар, ауто-електричар, аудио-уређаја,
мобилних телефона, таблета, лап-топ рачунара. 063/800-01-96.
(215219)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила и канализације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарије, све за воду,
0-24. Долазим одмах.
Пензионерима екстра
попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (215206)

ДЕМИТ фасаде, молерско-гипсарски радови са
комплет сређивањем,
100%, чисто, гаранција.
065/228-78-66.

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

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

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

22

Петак, 4. март 2016.

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

marketing@pancevac-online.rs

Град Панчево расписује

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (215361)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, с највећом гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (215445)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила. Батерије и
санитарије. Све за воду.
Пензионерима екстра
попуст, од 0-24 сата.
Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(215422)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/19322-29, 013/366-843.
(215384)
ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла,
15 година искуства.
013/334-034, 063/83975-93. (215349)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: вешмашине, фрижидере,
бојлере, шпорете, електроинсталације, гаранција. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (215369)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски, фасадерски
радовик, поставка ламината, кермаике, проверите. 062/816-66-78.
(215585)

ЈАВНИ ПОЗИВ
пружаоцима услуга за учешће у
Програму за подршку почетницима у бизнису
(правно- финансијско саветовање у пословању)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фасаде,
гипс, керамика и водовод, постављање тапета
и филца, скеле и логистика. 061/269-88-64,
069/171-38-99. (215519)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, најповољније.
069/260-00-40. Раша.
(215524)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправак телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(215569)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно: песак,
сејанац, ризлу, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(215248)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07. (215263)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете, поправљамо, квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(215523)
РАЗНО

ЗА БЕСПЛАТНО становање радила бих кућне
послове, чувала старе.
064/090-30-24. (215179)
ОГЛАШАВАМ неважећом такси дозволу бр.
344-428/2011, на име
Бојан Вучетић. (215213)
ДАЈЕМ башту на коришћење, Баваништански
пут, може и кућа.
013/231-69-90, 061/29788-25. (215549)
ТУРИЗАМ

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (15566)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(214753)

ЗИДАМО куће од темеља до крова, радимо све
грађевинске радове.
064/206-50-91. (215509)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, јефтино, фул опрема, паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (215139)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Копаонику, Брзеће, од
27. марта. 063/124-1018, 063/392-236.
(215583)

телефон:
013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МЛИН
„Банатски клас”, тражи извршиоца
за радно место – млинар.
Радно искуство минимум две године.
Пријаве на телефон 013/752-143 или лично,
Железничка 50, Баваниште.

Потребан технолог прехрамбене
струке за рад у предузећу за сушење
воћа и поврћа.
Пријаве слати на mail:
info@setreciklaza.rs
Контакт 011/297-22-23, Весна
(ф)

Потребан ветеринар,
до 30 година старости,
са интересовањем за мале животиње.

060/334-81-80
(13/215582)

I Опис мере:
Програм за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) (у даљем тексту: Програм), намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном Јавном позиву за доделу субвенције почетницима у бизнису (мера под редним бројем 7. из Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2016. годину) (у даљем тексту: Корисници програма).
Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три пружаоца услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву (у даљем тексту:
Пружалац услуга).
Програм обухвата пружање услуга правно- финансијског
саветовања Корисника програма, у трајању од најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:
·
пружање информација о изменама релевантних закона,
правилника и упутстава,
·
информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице,
·
упознавање са процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности,
·
информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби,
·
стручна помоћу у припреми бизнис планова, пројекцији
економских и новчаних токова, анализи ризика финансирања,
·
савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне
неликвидности,
·
рачуноводствене и књиговодствене услуге,
·
архивирање пословне документације,
·
израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева.
За реализацију овог Програма финансијска средства су
планирана Локалним акционим планом за запошљавање за
2016. годину и Одлуком о буџету града за 2016. годину у
максималном износу од 3.000.000,00 динара.
II Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има правно лице под условом да:
- има седиште на територији града Панчева,
- има
претежну делатност у области правних и
рачуноводствених послова (шифра 69) или рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и пореског саветовања (шифра 6920),
- је основано најмање 3 године од дана објављивања овог
Јавног позива,
- није имало прекиде у пословању,
- над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони
поступак;
- има најмање троје запослених,
- редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање запослених,
редовно измирује обавезе према локалној самоуправи.
Уколико се пројекат спроводи у партнерству, исти услови важе и за све партнере.
III Остале информације:
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља
Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Услужном центру Градске управе града Панчева, или преузети са
сајта www.pancevo.rs, са назнаком „за Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у
бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)”.
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани могу се обратити Одељењу за локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-711 и
слањем електронске поште на ivana.tubic@pancevo.rs.
Рок за подношење захтева је 21. 03. 2016. године. (Ф341)

У складу са чланом 45-а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП - „Петрохемија”, ХИП „Азотара”
и НИС „Рафинерија нафте Панчево” у насељеном месту Панчево.
Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса
ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте Панчево” у насељеном месту
Панчево ( у даљем тексту: План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана, и то почев од 14. 03. 2016. до 28.
03. 2016. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града
Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610,
сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног
јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.
(Ф336)

Град Панчево расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ
1. ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном
субјекту, у једнократном износу до 500.000,00 динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев са бизнис планом.
2. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева:
Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са
пребивалиштем на територији града Панчева које:
·
je пријављено на евиденцији незапослених Националне
службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и
успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе, или
·
je у канлендарској 2016. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на територији града Панчева.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:
·
за обављање делатности примарне пољопривредне производње, делатности у области експлоатације угља, такси
превоза, мењачница, игара за забаву и на срећу,
угоститељскe делатности за пружање услуге исхране и пића,
·
за оснивање и активности удружења,
·
уколико је лице користило субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву у предходне 3 године, рачунајући од
дана одобравања средстава по јавним позивима Националне
службе, града Панчева или надлежног Покрајинског секретаријата,
·
уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу
према Националној служби и обавезе према граду Панчеву.
3. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси се у
Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосредно, или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева, или преузети са
сајта www.pancevo.rs, са назнаком „за Јавни позив за доделу
субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у
2016. години”.
За све потребне информације у вези са подношењем захтева, заинтересовани се могу обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-711 или слањем електронске поште на
ivana.tubic@pancevo.rs.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до
01. 12. 2016. године.
(Ф338)

Град Панчево расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
студентима за учешће у мери
„Студентска летња пракса” за 2016. годину
Студентска летња пракса намењена је студентима основних,
мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.
Мера „Студентска летња пракса” за 2016. годину омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2016. године и месечну новчану помоћ у нето износу од 10.000,00 динара током трајања праксе.
Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе” су:
ЈП Градска стамбена агенција, Панчево
- Дом културе „25. мај“ Долово
- Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“
Панчево
- ЈП ,,Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
- Народни музеј Панчево
О.Ш. „Олга Петров“ Банатски Брестовац
Вртић ,,Снежана“, Качарево
- Црвени крст Панчево
- Туристичка организација Панчево
Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код
кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено
мишљење и сагласност предложеног послодавца.
ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
- Да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног лица;
- Да имају пребивалиште на територији града Панчева
(Панчево и насељена места), а боравиште за лица која имају
статус избеглице или расељеног лица;
- Да су студенти основних, мастер, специјалистичких или
докторских студија на државним или приватним факултетима или високим струковним школама у Србији;
- Да су први пут уписали годину студија током које се пријављују за „Студентску летњу праксу ”.
Комплетан текст овог јавног позива као и образац пријаве доступни су на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 04. 04. 2016. ГОДИНЕ

Петак, 4. март 2016.

Град Панчево расписујe

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће средњих школа са територије града
Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези с
а реализацијом мере: „Унапређење конкурентности
средњих школа, путем побољшања услова з
а извођење наставе”, у 2016. години
Право учешће у конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
За реализацију овог конкурса средства су планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину у износу од
2.000.000,00 динара.
Новчана средства средње школе могу користити за :
1. Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за савремену наставу, а којима би се постигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка целина”. Ово би
даље требало да допринесе „подизању квалитета наставе” у
школама. Подизање квалитета наставе, од посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за
дефицитарна занимања.
2. Набавку опреме за савремено извођење наставе као и набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене
опреме, машина, алата и уређаја.
3. Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене
опреме (набавка неопходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за ове намене не
може бити већи од 20% од укупног износа тражених средстава.
Укупан износ тражених средстава подносиоца пријаве не
може бити већи од 500.000,00 динара.
Комплетан текст овог јавног позива као и образац пријаве доступни су на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе
у Услужном центру града Панчева, ул. Трг краља Петра I број
2 - 4 26000 Панчево, Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, у једном примерку и електронском облику (на ЦД-у или е-поштом на еmail ljubica.cvetanovic@pancevo.rs )
Рок за подношење пријава: 04. 04. 2016. године.
(Ф339)

ОГЛАСИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
– Локал бр. 7 у ламели 9, укупне површине 25,38
м², на „Зеленој пијаци” , Улица Ослобођења б.б., по
почетној цени од 500,00 динара, по метру квадратном.
– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
– Локал бр. 2 у ламели Е4, укупне површине 9,00 м²,
на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б., по почетној цени од 3.000,00 динара по метру
квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчевo, Димитрија Туцовића 7-а,
Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.
(Ф343)

ЈАВНИ ПОЗИВ
послодавцима за учешће у реализацији мере активне
политике запошљавања
Стручна пракса за 2016. годину
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања Стручна пракса за 2016.
годину, намењена је младима до 30 година и подразумева стицање практичних знања и вештина ради оспособљавање лица
за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа.
Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим, односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе, град Панчево обезбеђује
средства на име новчане помоћи у укупном износу од
5.000.000,00 динара и сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања стручног испита.
Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном нето износу од:
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем,
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем.
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.
II УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
- да има најмање једног запосленог;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе за запошљавање и:
·
има до 30 година старости,
·
има средње, више или високо образовање,
·
нема радног искуства у струци и
·
није обавило приправнички стаж.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру
укључи максимално 2 незапослена лица, а послодавац који
има преко 10 запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 10% од укупног
броја запослених.
III ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и на сајту града Панчева
www.pancevo.rs.
Захтев се подноси писарници Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, Ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може преузети у Националној
служби за запошљавање – филијала Панчево, или са сајта
града Панчева www.pancevo.rs..
За све потребне информације у вези са подношењем пријава,
заинтересовани се могу обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево.
Рок за подношење захтева је 21. 03. 2016. године.
(Ф340)

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

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ,
У 2016. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује град Панчево и Национална служба за запошљавање – филијала Панчево (у даљем тексту: Национална служба) у
складу Локалним акционим планом за запошљавање града Панчева за 2016. годину, у циљу
радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
У категорију теже запошљивих лица, у смислу овог Јавног позива, спадају особе са инвалидитетом и Роми.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих, са евиденције Националне службе и пребивалиштем на територији града Панчева.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Максимални износ средстава који се може доделити једном послодавцу –– извођачу јавног рада је 1.000.000,00 динара.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако
лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15 пречишћен
текст), Одлуке о буџету града Панчева за 2016.годину („Службени лист града Панчева” број 28/14) и Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева(„Службени лист града Панчева” број 3/11 и
1/16), градоначелник града Панчева
расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
ЗА 2016.ГОДИНУ

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују
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marketing@pancevac-online.rs

Пројекти обухватају области деловања који се односе на:
·
ликовне, примењене и визуелне уметности
·
издаваштво и дискографију
·
музичко, музичко сценско стваралаштво
·
филмску и позоришну продукцију
·
истраживање, заштиту и коришћење културног/индустријског
наслеђа и др.научна и стручна истраживања у култури
·
подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва
·
подршку дечијем стваралаштву, стваралаштву за децу и
др. мањинским и осетљивим групама
·
подршку манифестацијама
Право учешћа на конкурсу, изузев установа културе чији је оснивач град Панчево , имају физичка и правна лица –
субјекти у култури, а партнери могу бити установе културе са
територије града Панчева, као и субјекти у култури из Србије и иностранства.
Период реализације пројекта је до краја 2016. године.
Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси
се на посебном обрасцу. Пријава и комплетан текст Конкурса могу се преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs
или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и
цивилни сектор, II спрат, соба 204, зграда Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I 2 - 4
Конкурс је отворен до 02. 12. 2016. године, односно до
утрошка средстава.
Додатне информације се могу добити на телефон 308906 или мејл nevenka.kljajic@pancevo.rs
Напомена: Инструктажа за заинтересоване који ће учествовати на конкурсу биће организована 09.03.2016, у Малој сали у згради Градске управе града Панчева са почетком
у 14.30 часова.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
·
социјалних и хуманитарних делатности,
·
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
·
одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
·
исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000 динара (НЕТО износ) по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе, обрачунате у складу са законом);
·
накнаду трошкова или дела трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
·
накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца,
- 2.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају четири месеца;
·
накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у зависности од врсте и
сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се
организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по
завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац-извођач
јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00
динара по лицу.
IV УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова имају:
·
државни органи, органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе,
·
јавне установе и јавна предузећа,
·
привредна друштва,
·
предузетници,
·
задруге и
·
удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у регистар АПР-а.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да има седиште на територији града Панчева, да је испунио раније обавезе и
измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току,
као и да нема заостали дуг по основу изворних јавних прихода према граду Панчеву.
V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и
сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети у Националној служби, или са сајтa или са
сајтa .
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, односно од 04. 03. 2016. године. Последњи
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 21. 03. 2016. године.

(Ф335)

Све додатне информације могу се добити у Националној служби или у Градској управи града Панчева (контакт особа Ивана Тубић, бр. Тел. 013/308-711, е-mail: ivana.tubic@pancevo.rs).

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

(Ф337)

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

У суботу, 5.марта
даваћемо годишњи
помен нашој драгој

ВЕЛИКИ
МИЉКОВИЋ
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(173/4651)

ПОМЕН
нашој драгој

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав драгом деди и прадеди

Последњи поздрав драгом деди

Последњи поздрав чика

РАДОСЛАВУ
БОГДАНОВИЋУ
МИЛЕТУ

РАДОСЛАВУ
БОГДАНОВИЋУ
МИЛЕТУ

МИЛЕТУ

Увек ћемо те се радо
Породица МАНДИЋ

од АЊЕ, ПЕЂЕ, ИВЕ
и ЛАЗАРА

од ОЉЕ и НЕШЕ

од ВЛАДЕ
ТОМАНИЦКОГ
с породицом

(171/215593)

(103/215390)

(102/215390)

(101/215390)

сећати.
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Петак, 4. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

МИЛОВАНУ
Остаћеш заувек у нашим срцима. Нека те
анђели чувају.
Твоји: ујка УРОШ, ујна
АНИЦА, БИЉАНА
и НЕНАД

МИЛОВАН ЈОКСИМОВИЋ
МИЛОВАНУ
ЈОКСИМОВИЋУ

Мили брате,
твоја доброта, чистота, поштење и племенитост, пратиће нас кроз живот. Зашто
нам остави неизлечив бол и тугу када смо
те сви волели.

МИЛОВАНУ
ЈОКСИМОВИЋУ

(127/215470)

Почивај у миру.
од РАДЕ, НЕНЕ и МАКЕ

Браћа НИКОЛА и ДАНИЛО и тетка
СТАНОЈКА

од породице ШЉУКИЋ из Подгорице

(160/215562

(163/215562)

(162/215562

Буди звезда на небу и сјај за нас

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИЛОВАН
ЈОКСИМОВИЋ
Породици Јоксимовић
упућујемо искрено саучешће поводом губитка
њиховог Милована.
Станари
у Љ. Ковачевића 22
(38/215235)

МИЛОВАН ЈОКСИМОВИЋ

МИЛОВАНУ

Последњи поздрав брату

МИЛОВАНУ
ЈОКСИМОВИЋУ

1978–2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Мајка ЂУРЂА и отац РАЈКО

од породице ПУРИЋ из Подгорице

Неутешна сестра ЈЕЛЕНА с породицом

(166/215562)

(161/215562

(167/215562

Последњи поздрав сину нашег колеге Рајка Јоксимовића

Последњи поздрав

РАДОСЛАВУ
БОГДАНОВИЋУ
МИЛЕТУ

Последњи поздрав драгом сестрићу и брату
од брата ЉУБЕ
и снаје ДРАГИЦЕ
(100/215390)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МИЛОВАНУ ЈОКСИМОВИЋУ
Колеге из економско-финансијске
службе ХИП-Петрохемија
(52/215278)

МИЛОВАНУ ЈОКСИМОВИЋУ

Тетка СТОЈКА, брат ЉУБИША,
сестре ЉИЉА и МИЉА

Отишао си тихо, без речи и поздрава. Остају велики бол и туга. Чуваћемо те заувек у нашим мислима и срцима.
Неутешни твоји: тета СЕКА, теча ЂУРА, сестре
МИЛИЦА и ЈАСМИНА

(164/215562)

(126/215470)

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав

МИЋИ

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

25. фебруара напустио нас је наш драги супруг и отац

МИЛОВАНУ ЈОКСИМОВИЋУ
од ИВЕТИЋА

МИЛОВАНУ
ЈОКСИМОВИЋУ

(120/215442)

РАДОСЛАВ БОГДАНОВИЋ МИЛЕ

Последњи поздрав нашем

Тетка НАДА, брат НЕБОЈША и сестра МИЛЕНА
(165/215562)

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

Последњи поздрав од супруге МИЛОМИРКЕ,
ћерки ЈАСМИНЕ и МИРЈАНЕ, зета МИРОСЛАВА
и унука АЊЕ, БОЈАНЕ, ОЉЕ и НЕМАЊЕ

МИЛОВАНУ
од комшија из Велебитске
(34/215229)

(99/215390)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав кума Јели

Последњи поздрав вољеном супругу

ЈЕЛИЦА АРСЕНОВИЋ
од ЗДРАВКА и НЕЛЕ
(129/215481)

АЛЕКСАНДРУ ГАВРИЛОВИЋУ

Последњи поздрав свом
ујаку

Последњи поздрав драгом колеги

1933–2016.

Његову доброту и љубав носићу вечито у срцу.
Ожалошћена супруга МИЛИЦА

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

(113/215420)

ДУШАНУ ЛАЗИЋУ
1961–2016.
Последњи поздрав најбољем тати
Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а. д Панчево

од сестричина
БИЉАНЕ, ЉИЉАНЕ,
ЈАСМИНЕ, МИРЈАНЕ
и ДРАГАНЕ

(78/ф-332)

(134/215485)

Последњи поздрав колеги

АЛЕКСАНДРУ ГАВРИЛОВИЋУ
1933–2016.
Сахрана ће се одржати у суботу, 5. марта, у 12 сати на централном
православном гробљу у Панчеву.
Синови: СРЂАН и БОРИС и снаја ЏЕЈМИ
(114/215420)

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав драгом зету

ДУШАНУ ЛАЗИЋУ
С љубављу и поштовањем чуваће успомену на тебе
твоја смена „А” лабораторија, ХИП-Петрохемија
(61/215302)

Последњи поздрав свом
вољеном ујки

ДУШАН ЛАЗИЋ КИС

Последњи поздрав брату

Много ћеш недостајати твојим БОЖИЋИМА
(168/215575)

27. фебруара 2016, изненада нас је напустио наш
вољени

АЛЕКСАНДРУ
ГАВРИЛОВИЋУ

АЛЕКСАНДРУ
ГАВРИЛОВИЋУ

1933–2016.

1933–2016.

АЛЕКСАНДРУ
ГАВРИЛОВИЋУ

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

ДУШАНУ

1933–2016.

Свастика ЈОРДАНКА
с фамилијом

Свастика ТОМАНИЈА
и паша ДУШАН

Свастика РАДМИЛА
и паша ПАНДЕ
с фамилијом

(116/215410)

(117/215410)

(115/215410)

од сестричине МИРЕ,
зета НЕБОЈШЕ
и његових унука
НОВАКА и НИКОЛИНЕ

од брата ЗОРАНА

(138/215485)

(132/215484)

ДУШАН ЛАЗИЋ
1961–2916.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу и учитељу

Последњи поздрав вољеном брату

Ожалошћени: отац РАДОВАН, брат ЗОРАН,
сестре ЗОРИЦА и ЉИЉАНА с породицама
(130/215484)

ДУШАН ЛАЗИЋ
Остаћеш вечно у нашим срцима.
Твоји кумови ЖЕЉКО, ДУШИЦА и МИЛАНА ВУЛИН
(144/215505)

АЛЕКСАНДРУ
ГАВРИЛОВИЋУ
(118/21541`0)

Последњи поздрав сину

ДУШАН ЛАЗИЋ

ДУШАНУ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

1933–2016.
Кумови КАНАЧКИ

Последњи поздрав свом
деда

АЛЕКСАНДРУ
ГАВРИЛОВИЋУ

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

од породице ПУШКАШ

од сестре ЉИЉАНЕ
и зета МИЛОША
с породицом

(157/215542)

(133/215485)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДУЦИ

Чуваће те од заборава
твоји ПЕРОВАНОВИЋИ

од оца РАДОВАНА
ЛАЗИЋА

од његових унука
НОВАКА, СОФИЈЕ,
ЛАЗАРА и НИКОЛИНЕ

(159/215575)

(131/215484)

(135/215485)

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

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

Последњи поздрав свом
деда

Последњи поздрав свом
вољеном ујаку

ДУЦИ

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

од његовог ЛАЗАРА,
сестричине ЈАСМИНЕ
и зета ВЕЉКА, који ће
га носити у свом срцу
и никада га неће
заборавити.

од његове сестричине
ДРАГАНЕ и МИРЈАНЕ

(136/215485)

(137/215485)
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Драга наша

Последњи поздрав нашој

БРАНКИЦЕ

БРАНКИЦИ СИМИЋ

БРАНИСЛАВА СИМИЋ

Комшије: КИНЂИЋ, СТЕВАНОВИЋ,
ШИШКОВ, ПЕТРОВ, ШКОРО, ЂУРЂЕВ,
САБО, ШЕРЕМЕТОВИЋ, ПРИЈОВИЋ,
МАНАСИЋ, СТАНЧЕВ, ЦВЕТКОВИЋ
и МИЋА ЂУРЂЕВ

рођ. Димитријевић
1953–2016.
Најдража,
Стварно си звезда.
Сва си од светлости створена.

Отишла си изненада и
оставила нас да чувамо
искрено
породично
пријатељство и кумство. Нека твоја топла и
племенита душа нађе
мир и спокој у Рају, а
нама остаје туга и незаборав!
МАРА, БОКИ, ТАЊА
и ИЛИЈА

(20/215188)

Последњи поздрав драгој тетка Банди и сестри

Ништа се у теби неће угасити ни скратити.
Само си се
обично тако
Једне случајне зоре
свом неком далеком сунцу
златних очију вратила.
Волимо те заувек.

рођ. Димитријевић

од ЦАЦЕ, МАЈЕ и сестре МИРЈАНЕ

(35/215231)

Последњи поздрав снаји и ујни

БРАНИСЛАВИ
СИМИЋ

БРАНИСЛАВИ СИМИЋ

Твоји: мама, СИМКЕ, ВЛАДА и БАНЕ

(55/215287)

(48/212527)

од ЉИЉЕ
ХЕРЦЕГОВАЦ
са САЊОМ
и ДРАГАНОМ ГОЈАК
(22/215195)

Нашој драгој куми

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав нашој драгој мајци, свекрви и баки

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

БРАНКИЦИ СИМИЋ
Последњи поздрав од МИРЈАНЕ и БОЖИДАРА
БРАЈЕРА с децом
(145/215508)

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

БРАНКИЦИ
СИМИЋ

ЈЕЛИЦИ АРСЕНОВИЋ

Напустила нас је наша
од маминих пријатеља
АНЂЕ, ДУШКА, МЕРИ,
ВЕРЕ и РАДЕ
(8/215167)

БРАНИСЛАВА СИМИЋ ФЕНСИКА
Остаће у сећању ДУШИЦЕ, БИЉЕ
и ЛЕПЕ с породицама

Последњи поздрав драгој сестри, заови и тетки

1935–2016.
Заувек ће остати у нашим срцима и сећању.
Ожалошћена породица: син БРАНИСЛАВ, ћерка БРАНКА, снаха
ГОРДАНА, унук ДУШАН и унуке МИЛАНА и СТАША
(90/215379)

(49/215268)

Нашој вољеној

Последњи поздрав драгој прији

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
1. марта 2016, у 75. години преминула наша драга

БРАНКИЦИ
ЈЕЛИЦИ АРСЕНОВИЋ

БРАНИСЛАВИ СИМИЋ
Твој племенити дух за нас неће умрети.
БЕБА с децом, БОКА, МИЦА и ГОГА

од ДУШАНА, МИРЕ,
ЉУБИЦЕ и ЦВЕЈЕ

(50/215268)

(86/215359)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој комшиници

Заувек у нашим срцима.
Породица ЗЕЉКОВИЋ
(94/215378)

АНЂЕЛКА ПАВЛОВ

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Посебна захвалност на указаној бризи и лечењу наше
мајке Јелице Арсеновић: доктору Новици Ђорђевићу
и особљу интерно-кардиолошког одељења панчевачке
болнице.

БРАНКИЦИ
БРАНКИЦИ
од САШЕ, АКИЈА и НАТАШЕ
(156/215540)

од МАРИКЕ, БРАНЕ
и МИРКА
(7/215165)

Захвална породица
(95/215379

Сахрана је обављена 2. марта, у 15 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка ЈЕЛЕНА,
унуке КАТАРИНА и ЕМА, снаја ВЕСНА
и зет ЗОРАН
(151/215527)

Петак, 4. март 2016.
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Последњи поздрав великом другу

ЈОВАН МИШИЋ БУЦА

ЈОВАН МИШИЋ

ЈОВАНУ МИШИЋУ БУЦИ

Живео си садржајан живот у коме је било
места за све нас.
Где год си био, знамо да је и нас тамо било. Сва наша деца у Мите Богојевског 22,
упили су и усвојили твој начин живљења,
твој део енергије и твоју љубав.

1947–2016.
Сахрањен је у Вршцу.
Недостајаће нам његов осмех, загрљај, савет, сигурност...
С љубављу његови: ВЕРА, ВЛАДАН, ЈАСМИНА, ЛАУРА, АРИС,
ЛЕО и ДОРОТЕА

МИША, ИВАН, СТАНИСЛАВА
и ЛАЗАР НИКОЛИЋ

(12/215171)

Имали смо среће што си живео близу нас
и с нама.
Породице ИЛИЋ, КОЧОВИЋ и ШАРИЋ

(13/215172)

Заувек је заспао наш друг

29. фебруара 2016. године преминула је наша
драга сестра

ЈОВАН МИШИЋ

НАДА ЗАГОРАЦ

Педесет година смо се дружили. Био си понос наше генерације. Имао си велико срце за све и свакога. Хвала ти на томе, нисмо те могли спасти од
болести, али ћемо те сачувати од заборава.
Остаје тужна твоја II генерација Хемијске
школе 1962/1966.

НАДИ
ЗАГОРАЦ

1935–2016.
Чуваћемо те с љубављу од заборава.
Твоје сестре: РОСКА, ДЕСА, МИЛИЦА и СТАНА
с породицама
(106/215405)

(17/215180)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав тетки

Наш вољени

(37/215235)

Последњи поздрав драгој

МАРИЈИ
МАРИШКИ
1928–2016.

Драгом

ЈОВАНУ
МИШИЋУ

Нек те анђели чувају.
од РАДЕ, ЈЕЛЕНЕ,
МИЛИЦЕ и НЕШКА

Породица ТОТ

(121/215444)

(110/215415)

Последњи поздрав сестри, тетки и заови

Последњи поздрав чика

Хвала за вишедеценијско пријатељство, а његовој породици искрено саучешће.

МИРА ОМОРАЦ
с породицом
(21/215191)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈОВАНУ МИШИЋУ
Поштовали смо те и волели.
Чуваћемо те од заборава.
Прва генерација ХТТШ
(18/2151809

СЛОБОДАН ЋИРКОВИЋ ЋИРА
напустио нас је 23. фебруара 2016.
Бићеш заувек у нашим срцима.

Драги

Твоји најмилији

МАРИЈИ
КУЗМИЋ
1928–2016.
Поносни смо што смо те
имали, а тужни јер смо
те изгубили.

Последњи поздрав

1953–2016.
Заувек ћеш остати у нашим мислима.
Ћерка ДУБРАВКА и зет НЕБОЈША с децом ТИЈАНОМ,
НИКОЛОМ и МАРКОМ

Последњи поздрав сестри

од СТЕВЕ
и ВИДОМИРА
(154/215535)

(159/215558)

ЈОВИЦА ЈОСИФОВИЋ

СТАНОЈУ

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

Брат ЈОЖИКА, снаја
ЉИЉАНА, братићи
ЈАНОШ
и АЛЕКСАНДАР
и братичина МАРИЈА
с породицама
(109/215415)

(122/215449)

Последњи поздрав чика

ИЛИНКА СТОЈАКОВИЋ
ЋИРИ

МАРИЈИ
МАРИШКИ
1928–2016.
Чуваћемо те увек у срцу.

ЈОВИЦА ЈОСИФОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Сестра ДРАГАНА и зет ИВА, сестрић ГОРАН
и сестричина ГОЦА

ДАРА, БРАНКИЦА,
ЉУБИЦА, ВЕЛЕРИО
и БРАНКО

Од брата ЈАНОША
и снаје НАДЕЖДЕ

(123/215449)

(158/215557)

(111/21546)

Тата

СТАНОЈУ

рођ. Миљковић
1. VIII 1942 – 26. II 2016.
Последњи поздрав вољеној мајки, баки и свекрви.
Изненада је отишла остављајући тугу и празнину у нашим срцима.
Нека јој душа почива у миру.
Ожалошћени: син НЕБОЈША, унуке МИНА
и НАТАША и снајка БИЉАНА
(79/215338)

Последњи поздрав оцу
од породица КОСТИЋ
и КРСТИЋ
(153/215533)

ЈОВИЦА ЈОСИФОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ

СТАНОЈУ СТАНОЈЕВИЋУ

Не дам те забораву.
Ћерка ОЉА и унуке ЕМИЛИЈА и НАТАЛИЈА

од синова ЉУБИНКА и ЛУКЕ и ћерке ЉУБИЦЕ
с породицама

(124/215449)

(152/215533)

телефон:
013/301-150

СЛАВКО ИЛИЋ
2009–2016.
Прошло је седам година како ниси с нама.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене на тебе.
Твоји најмилији
(68/215314)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

8. марта, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву одржаћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном супругу, оцу и деди

Последњи поздрав вољеном ујаку

Пре шест месеци преминула је наша вољена супруга, мајка, бака и
прабака

РАДОСАВУ
НИКОЛИЋУ
1943–2016.

РАДОСАВУ НИКОЛИЋУ
1. III 1943 – 29. I 2016.

од сестрића МИЛА
с породицом

Премало је речи да се опише Твоје велико срце.

(42/215244)

Нека твоја племенита душа нађе свој вечити мир.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Поносни што смо Те имали и неутешни што смо Те изгубили.
Твоји најмилији: супруга ЂУЛКА, кћерке ВЕРА и МИРЈАНА
и унуци ВЛАДИМИР и ЈЕЛЕНА

Последњи поздрав мом
драгом брату

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
Време пролази а Ти постојиш и трајеш кроз успомене које болно
подсећају на све што смо твојим одласком изгубили.
У најлепшем сећању чувамо твоју племенитост, љубав коју си нам
пружала и дивне тренутке проведене заједно.
5. марта, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо помен.
Супруг МИЛОРАД, син ЂУРА и ћерка ЈОВАНКА с породицама
(125/215472)

(43/215245)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баби

5. марта навршава се
шест месеци откада нас
је напустила

Ервине,

ГОДИШЊИ ПОМЕН

РАДОСАВУ
НИКОЛИЋУ
1943–2016.

од сестре МИЛКЕ
с породицом

НАДИ
ЗАГОРАЦ

(41/215244)

Наша вољена преминула је 29. фебруара, али
ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерке
ЉИЉАНА и МИРЈАНА,
унуци СТЕФАН, САША,
ИЛИЈА, ДАВИД
и ИВАН

ЉИЉАНА
СИМИЋ

Није важно како човек умире,
него како живи. Ти си то умео...

др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ
рођ. Ижак
27. VII 1927 – 6. III 2015.

Кумови ЕМБЕЛИ

Вољени не умиру док
живе у срцима оних који остају за њима.
Ти си вечно с нама.

(2/215138)

Вољеној мами и баки

ДРАГИЊА
КОВАЧЕВИЋ

(53/215283)

Сви ми имамо некога ко нам недостаје, и
без кога нам је тешко, и кога ништа и нико не може да замени.
Супруг ДУШАН, ћерке ЈОВАНКА, МАЈА
и ВАЛЕРИЈА, унучад ДАМЈАН и ЛИДИЈА,
зетови, кумови и пријатељи

Твоји: супруг МЕДА,
ћерке МАРИНА
и КАТАРИНА

(108/215413)

(146/215511)

Не можемо да верујемо
да те више нема међу
нама.
Твоје колегинице:
АНЂА, ЛЕЛА, ВОЈКА,
МАРИЈА и ИВАНКА

Последњи поздрав драгој куми

СОЊИ ВУКОТИЋ

28. фебруара 2016. године преминула је наша мајка и бака

Тужно сећање на драге родитеље

УЗЕЛАЦ

(69/215323)

која нас је изненада напустила 24. фебруара
2016.
Заувек у нашим мислима и срцу.

СОЊИ
ВУКОТИЋ

24. фебруара отишла је
моја њоња

(84/215347)

(142/215500)

РАДОЈКА
ДЕСПОТОВИЋ
СОЊА
ВУКОТИЋ

од ДРАГАНЕ
(147/215516)

СОЊА ВУКОТИЋ
1949–2016.
Соња, почивај у миру!
Комшије у Љубомира Ковачевића 12
(150/215527)

Последњи поздрав вољеној

МАРА

6. XI 2005 – 5. III 2016.
5. III 2006 – 5. III 2016.
С љубављу ћерке с породицама

24. фебруара преминула је наша комшиница

Последњи поздрав другу

ДУШАН

Ћерка ДАЛИБОРКА и унуци ЈАСМИНА,
КРИСТИЈАН и ЗОРАН

Успомену на Тебе вечно
ћемо чувати.

Много ћеш ми недостајати.
ГОРДАНА
НЕСТОРОВИЋ
с породицом

Син ДРАГАН, снаје
БРАНКА и ИРЕНА
и унучад ТИЈАНА,
ЖЕЉАНА и УГЉЕША

(140/215492)

(112/215419)

26. фебруара 2016, у 73.
години, престало је да
куца храбро срце нашег

УЗЕЛАЦ

МАРА

ДУШАН

5. III 2006 – 5. III 2016.
6. XI 2005 – 5. III 2016.
Ваши унуци СТЕВИЦА и ИВАНА из Кине, МАЈА
и СИНИША и праунуци ВАЊА и ВУКША
(143/215500

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДАЛИБОРУ
ИВАНОВИЋУ
1981–2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Другови: МУЈА, ШИЉА,
ЦЕЦА, ЦРНИ,
МАРКО, МИТИЋ,
МАЗАЛО и БЕЛИ
(148/215518)

СОЊИ ВУКОТИЋ

ЈОВАН ХРЋАН

И даље у неверици, чуваћемо сваку успомену на дугогодишње пријатељство.
ЈАСМИНА и ВИОЛЕТА с породицом

3. III 2000 – 3. III 2016.

(73/215329)

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

Породица

ТОМЕ
БЛАЖЕВИЋА
Ожалошћени: супруга
МИЛАНКА, синови ЗОРАН и ДРАГАН, снаја
МАРИЈАНА и унук
ДАРКО
(141/215493)

(105/215403)

ВАСА БИНЂА
2004–2016.

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

од супруге МИЛИЦЕ
с децом
(10/215169)

Петак, 4. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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9. марта 2016. године навршава се једанаест година туге, бола и
празнине откако није с нама наш драги

4. марта 2016, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо четрдесет дана нашој драгој

У четвртак, 10. марта 2016, у 11 сати, дајемо четрдесет дана нашем драгом

РАДОВАН РАДЕ КОЈИЋ

ИВАНКИ
СТАНИМИРОВИЋ

ФРАЊИ КЕЛЦЕРУ

Остајеш увек у нашим срцима.

Много нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,
сестра МИРА и остала родбина
(155/215538)

С љубављу твоји најмилији

Ожалошћени: супруга, ћерке, зетови,
унучад, праунучад, сестра и браћа

(40/215243)

(119/215432)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

БИЉАНА АЋА

БИЉО

РАДОВАН КОЈИЋ
Цвете наш. Остаћеш
вечно у нашим срцима.

Време пролази, туга остаје.
Увек ћеш бити у нашим мислима.
Породица НОВАКОВ
(54/215285)

Твоја баба СТОЈАНКА
из Старчева и тета
ЉИЉА с породицом
(86/215357)

2008–2016.
Драга наша Бико, анђеле наш, осам година како
ниси с нама. Лажу, када кажу да време лечи ране, наше ране за тобом су сваким даном све веће и јаче.
Чувају те од заборава и воле твоји најмилији:
мама СНЕЖА, тата ЗОРАН, брат ГОГА, сестра
ТАЊА, сестрићи СТАШИЦА и МИЛОШ, баба
МИЛКА и зет СЛАВИША

МИЛЕНА и ЉИЉАНА
РУСОВ
Четири године с поносом вас спомињемо, а с тугом живимо.
Нека вас анђели чувају.
Породица МЛАДЕНОВИЋ
(44/215246)

(47/215256)

У суботу, 5. марта, у 11 сати, на Новом гробљу обележићемо годину дана од смрти нашег драгог

Прошле су четири године откако нас је напустио

Навршава се шест месеци од смрти наше мајке и
баке

СТОЈАН ЛАЗИЋ

АНКЕ ПАУНОВИЋ

БОРИСА ТРАЈКОСКОГ

Заувек си бол у нашим
срцима.

Заувек те носимо у срцима и мислима.
Породица ПАУНОВИЋ

С љубављу породица ТРАЈКОСКИ

(104/215401)

(107/215407)

Твоји: мајка МАРИЦА и
секе БИЉА и МАЈА с
породицом
(82/215434)

Две тужне године како није с нама

5. марта, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен нашој
драгој

Шестомесечни помен, сећање

СЕЋАЊЕ
2014–2016.

др АРМЕНАК
ПАТАЛОВ
У нама живиш ти, волимо те.

Твоји: МИРА,
СИЛВИЈА, СИНИША,
МИШИКА,
СЕГА и ГУГА
(171/4651)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ
7. III 2014 – 2016.
Увек ће те волети твој син НИКОЛА, мама, тата и
брат МИЛАН с децом

ВЕРИЦИ ОСТОЈИЋ
Твоји најмилији
(87/215364)

(92/215378)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
3. марта навршава се тужних десет година како
није с нама наш драги

МИЛЕНА
МАКСИМОВИЋ
ВЕЉКО
ГОЛУБОВ

ВЕРИЦА
ОСТОЈИЋ

Увек ћеш нам недостајати.
Породица ЈЕЛАЧА

ЛОЗА НИКОЛИЋ
Твој син ДАНЕ
(59/215300)

(128/215478)

1. марта 2016. наврашавају се три године

МИЛЕНИ НАЂ

Сећање на нашу мајку

Најдражи наши

КОСТА
ЛАЦКОВ

МЕЛАНИЈУ
МИЛИН

2014–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја тета МИЛКА, теча
ВЕНЧЕ и браћа БОРКО
и БРАНКО с породицом

3. III 2006 – 3. III 2016.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Твоја сестра ДРАГА
с породицом

Њена деца

(93/215378)

(98/215387)

(14/215173)

(5/и)

4. III 1999 – 4. III 2016.

ВОЈА
АНТАНАСИЈЕВИЋ

КРУНА
ПЕТКОВИЋ

1 година
7 година
Иако знамо да повратка нема, заувек ће Вас
волети, причати о Вама и мислити на вас ваше
сестре ВЕСНА и ЉИЉА с породицама
(15/215174)

9. III 1999 – 9. III 2016.
Прошло јед тужних седамнаест година откако
ниси с нама.
Ћерка ЗАГА и зет ТОМА
ЂУЛИНАЦ
(89/215367)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

5. марта 2016, у 11 сати, на Старом православном гробљу обележићемо четрдесетодневни помен нашем

МИЛОРАД АНДИЋ

МИРКО ЗЕЦ

ВЕСЕЛИНУ ВУЈАНИЋУ

1958–2015.

2003–2016.

Заувек ће остати у срцу и мислима супрузи ЗОРИ, сину ЛАЗАРУ,
снаји САЊИ и синовцу СЛОБОДАНУ

Године пролазе, чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(58/215294)

(80/215339)

Све што је људско и племенито имала је двоја душа.
Поносни смо што смо те имали.
Време те не може избрисати из наших сећања.
Твоја ДУЋА, ВАЦА, САЦА и МИЋА
(3/2151519

СЕЋАЊЕ

МЛАДЕНОВИЋ

НЕБОЈША
ОБРАДОВИЋ

Нешо, већ је тужна година како си нас оставио с болом.
Док живимо увек ћеш
бити у нашим срцима.

НЕБОЈША
ОБРАДОВИЋ

СЛОБОДАН ТРАЈКОВИЋ

Мили наш. Мало је речи
да искажу бол за тобом.
Поносни смо што смо те
имали.
Твоја сестра
ЖАКЛИНА, зет ГОЈКО
и сестрићи БОЖИДАР,
БОГОЉУБ и ЈОВАН

8. III 2013 – 8. III 2016.
Смрт је лаж. Мртви стварно умиру кад их живи
забораве.
Ми тебе никада нећемо, заувек ћеш живети у нашим срцима.
Мајка НАДА, ћерка АНДРИЈАНА
и син НЕМАЊА

Вољени ујкице, три болне године.
Увек ћемо те волети.
Твоји: ДУНДА, НЕША
и ОГИ

(64/215313)

(75/215330)

(76/215330)

СЛОБОДАН
ТРАЈКОВИЋ

5. марта 2016. године
навршава се шест месеци откако није с нама

Супруга ИВАНА, ћерка
ЕМИЛИЈА, син ЂОРЂЕ
и мајка НАДА

ЈОРДАН

РОЗАЛИЈА

7. III 2015.
1. VIII 2015.
Не постоје речи које би описале тугу и колико
нам недостајете.
Заувек у нашим срцима и мислима.
Ваш син МИЛОВАН и ћерка МАЦА с породицама
(67/215312)

СЕЋАЊЕ

13. марта 2016. навршава се година нашем драгом

(63/215313)

НЕБОЈША
ОБРАДОВИЋ

НЕБОЈША
ОБРАДОВИЋ
Време пролази, а успомене и сећања остају
трајно.
С поштовањем и поносом те чувамо од заборава.
Породица ЋОПИЋ

Много је лепих успомена да те вечно памтимо,
да о теби с поносом
причамо и да те никад
не заборавимо.
Твоја свастика ЈЕЛЕНА,
паша ИЛИЈА
и АНДРИЈА

СЛОБОДАН ТРАЈКОВИЋ
8. III 2013 – 8. III 2016.
И после три године с љубављу и поштовањем чувамо успомене на тебе.
Сестра ЈАСМИНА с породицом
(74/215330)

ИЛИЈА
МИЛОШЕВ

Осаманаест година је
пролетело

СЕЋАЊЕ

(67/215313)

У суботу, 5. марта, у
11.30, на Старом православном гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

НЕБОЈША
ОБРАДОВИЋ

АНА КИШ

ГРАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ

1947–2013.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твој таст МИРКО
и ташта ЗОРИЦА

С љубављу, поносом и поштовањем чувамо успомену на нашу мајку и баку.
Заувек у срцима и мислима њених најмилијих
(88/215364)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(57/215293)

Шестомесечни
драгом брату

10. јануара 2016. навршило се девет година
откако није с нама наш
драги син, брат, сестрић и стриц

Твоје ћерке ЗОРИЦА
и ЈЕЛЕНА и супруга
ЉИЉАНА

С поносом те помињемо, с тугом и болом живимо, јер си нас прерано напустио.
Заувек ожалошћени:
мајка НАДЕЖДА, брат
ВУКАШИН с породицом, ДУШАН и БОШКО
с породицом

(170/215576)

(81/215341)

У нашим мислима и срцу остаћеш заувек, никада те нећемо заборавити.

9. марта 2016. навршава се двадесетшест година откако није с нама
наша драга

8. III 1998 – 8. III 2016.
Никада те нећемо заборавити.
Твоје: ДРАГИЦА, АНА,
ГОЦА и ЛЕЛА

СЕЋАЊЕ

Пет година откако није
с нама наш драги

У суботу, 5. марта 2016,
на Новом гробљу, у 11
сати, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

ПОМЕН

ГОРДАНА
ГАШПАРЕВИЋ

(97/215395)

(66/215313)

БЛАГОЈУ
БОЈКОВИЋУ
БАГИЈУ

4. III 2015 – 4. III 2016.

ВЛАДИМИРУ
ПЕТКОВИЋУ
2015–2016.

С поштовањем
и љубављу
твоји најмилији
(91/215369)

(65/215313)

МИЛАН
АНЂЕЛКОВИЋ

РАДИСЛАВКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић
1950–1990.
Њени најмилији

8. III 1999 – 8. III 2016.
Време пролази, сећање
и туга остају.
Мајка ДАНИЦА
и сестра МИРЈАНА
с породицом

(51/215271)

(45/215251)

8. марта навршава се десет година откако није с нама
наша драга мајка

помен

ПРЕДРАГ
ЈАНИЋИЈЕВИЋ
БАГИЈУ

МИОДРАГ
ОСТОЈИЋ

СЛАВКО
СТОЈАНОВ

1996–2016.

1929–2011.

ЦАНЕ и ЗОРКА

Његови најмилији

С љубављу сестра
МИЛКА с породицом

(56/215291)

(77/215334)

(70/215324)

МИЛАНУ
ПОПОВИЋУ

Успомену на њега чува
син ЗОРАН
с породицом

Породица ПОПОВИЋ

(46/215252)

(60/215303)

СМИЉКА АНУШИЋ

рођ. Кокотовић
1950–2006.
Живећеш вечно у срцима твојих најмилијих
(96/215383)

Петак, 4. март 2016.

5. марта 2016. године на Католичком гробљу даваћемо годишњи помен нашем супругу и оцу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

4. марта навршавају се две године откада
није с нама наш вољени

Прошла је тешка година без тебе. Остали
су љубав, туга и успомене.

Драги тата, нисмо те могли сачувати од
смрти, али ћемо те сачувати од заборава,
јер смрт је јача од живота, али не и од љубави према теби.

Воле те твоји: супруга ЗЛАТИЦА
и син ДРАГАН

Твоји: ТАЊА, СВЕТЛАНА, СЛОБОДАН,
БОБАН, ТИЈАНА, АЊА и ЈОВАН

(27/215207)

(33/215226)

1928–2015.

Четрдесетодневни помен

ДАМЊАНУ
ПАУНОВИЋУ

ЉУБАН КРЊАЈИЋ

МИРКУ ЧАКОВАНУ
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Твоја доброта, твоја душа и твој лик остаће
нам заувек у срцима.
Био си јединствен и
остаћеш.

У недељу, 6. марта, у 11 сати, на Новом православном гробљу даваћемо четрдесет дана нашој
драгој

Стриц СЛОБО и стрина
ЉУБИНКА
(30/215220)

МАРИЈИ ЈОВАНОВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.

Прошла је година туге и бола од смрти мога брата

Сећање на вољене родитеље

Заувек ћеш бити у нашим срцима
Твоји: ВИКТОР и САША

ЋОСИЋ

(23/215197)

ПОМЕН

ДАМЊАН
ПАУНОВИЋ

ЂОРЂА МАРИНКОВИЋА
2015–2016.

ЋИРИЛО

Сећање на тебе чуваћемо с поштовањем и љубављу.
Неутешна сестра ЉИЉАНА НИШКАНОВИЋ
са својом породицом

1993–2016.

МИЛИЦА
1993–2016.

Успомену на вас чувају ваши најмилији
(16215176)

И после четрдесет дана,
с љубављу и поштовањем чувамо успомене
на тебе.
Твоје сестре
СВЕТЛАНА, СНЕЖАНА
и СУЗАНА
с породицама
(31/215220)

(26/215198)

7. марта 2016, је седам година откако није с нама

СЕЋАЊЕ

4. марта навршавају се

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

две године откако ниси
с нама

Чердесетодневни
мен нашој драгој

Куми

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Кумови ЛЕНКА, СТЕВА
и РАДА

Заувек ће нам остати у
сећању твоја племенитост и доброта.
Породица КАЛИНИЋ

(9/215168)

(24/215197)

Помен нашој драгој

ГОРДАНА
ПЕТРОВИЋ

ЂОРЂЕ ГРУЈИЋ
2013–2016.

БРАНИСЛАВ
НЕДЕЉКОВИЋ

ЈЕЛЕНА
ЧОМЛАВА

6. III 1998 – 6. III 2016.
Године пролазе, али наша бол неће никада.
Остаћеш у нашим срцима и мислима заувек.
Твоји најмилији
(28/215212)

Почивај у миру, а ми те
с поносом чувамо од заборава.
Ћерка СТОЈАНА
и супруг РАДИША

Сећања не бледе, успомене остају. Чувам те од
заборава.
Супруга МАРИЈА

од супруге ДАНЕ

1938–2006.
Прошло је десет година
откада ниси с нама.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ПЕРА и ћерка
ВЕСНА с породицом

(11/215170)

(6/215164)

(19/215183)

(29/215217)

7. марта навршава се
тринаест година откако
није с нама

СЕЋАЊЕ

Прошло је тужних годину дана од смрти наше
супруге и мајке

СЕЋАЊЕ

по-

Помен нашој драгој

ЈАНКО ЛАКИЋ

СЕЋАЊЕ
Прошло је најтужнијих
петнаест година без наше

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Увек ћемо се радо сећати тебе.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
СЕЈА и АНДРАШ

Породица
МАРИНКОВИЋ

(25/215197)

(83/215435)

Сећање на наше драге

БРАШОВАН

МИЛОРАД
ПЕТРИЋ

др ЗОРАН
МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2016.

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга ДАНИЦА
и синови МИМА
и ВАСА с породицама

Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

(32/215222)

(36/215234)

4. марта 2016. навршава се десет година како није с нама наш драги

СТЕВАНКА
ТОДОРОВ
ЉУБИЦЕ
ПОПОВИЋ
1940–2015.

Постоји нешто што не
умире, то је љубав и сећање на тебе.

2001–2016.

СТЕВАНКЕ
ТОДОРОВ

Мама, твоја љубав и доброта недостају нам
сваког дана.
Твоје ВЕСНА и ТАЊА

Много нам недостајеш.
Сестра ХИЛДА и зет
СВЕТОМИР

(71/215325)

(72/215325)

РАКИЛУ
1991–2016.

1995–2016.
Унука МАРИНА с татом и тетком
(4/215153)

ВИДАНОВИЋ
Супруг МИЛИЈА, ћерка
НЕВЕНА с породицом и
син РАДЕ с породицом

СЛАВКА
ЂУРОВИЋ

(149/215526)

ПЕРИЦА МИЛОШЕВИЋ
С љубављу и поштовањем породица
(39/215239)

МИЛАНА

и

20. I 2006 – 20. I 2016.

МОМЧИЛО ЂУРОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ

БОШКО

телефон:

7. III 2006.

013/301-150

ВИДОСАВА
3. IX 2006.
Деца с породицама
(139/215488)

10. III 2006 – 10. III 2016.
Стално си у мојим мислима.
Твоја ДЕБЕЛА
(1/214759)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

РОЂЕНИ

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

Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Добили близанце – сина и ћерку

Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

8. фебруара: Филипа и Уну – Блажена Ђура и Љубомир Марић.

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

можете да промените, а прошлост се не мења. Размислите о
томе шта вам је у овом тренутку
приоритет, па храбро крените у
акцију. Смирите се да не бисте
остали без посла. Несаница.

СОС телефон за жртве насиља у породици

13. јануара: Вука – Маријана и Зоран Стојиљковић; 26. јануара: Страхињу – Милица Матић и Милош Петровић; 28. јануара: Уроша – Зорана Гоја и Милош Бакаловић,
Михајла – Јелена Грујић и Јован Стефанов; 30. јануара: Тадију – Гордана и Владан
Наод; 31. јануара: Александра – Марјена Носаљ и Растислав Патак; 3. фебруара:
Арсенија – Јелена и Владимир Цуца, Александра – Ђуђа Ника; 4. фебруара: Вукашина – Ружица и Ненад Видић, Дариа – Татјана и Жељко Глозик; 5. фебруара: Бошка – Јована и Бојан Величковски, Павла – Александра и Саша Манчић; 6. фебруара: Душана – Милица и Братислав Бошњак; 7. фебруара: Огњена – Ивана Лазаревић и Срђан Милановић, Теодора – Соња и Филип Марко; 9. фебруара: Владимира – Сандра и Горан Ивановић, Богдана – Јадранка Јовановић и Бојан Ристић, Милоша – Емина Богућанин и Дарко Брајовић; 11. фебруара: Петра – Андријана и Дарко Вискуп, Андреја – Елена и Михал Бобош; 13. фебруара: Стефана – Марија Трипковић и Милан Павловић, Милоша – Марија Крковић и Божидар Турац; 14. фебруара: Филипа – Марија и Тибор Комароми; 15. фебруара: Доротеја – Милица Станић
и Ивица Микуљевић; 18. фебруара: Вању – Јована Влаисављевић и Стеван Шајбел.

Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

УМРЛИ

Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

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

11. фебруара: Иван Сокол – 1987; 12. фебруара: Миодраг Крчадинац – 1929, Саша
Горњик – 1970, Јасмина Царина – 1940, Иштван Јанош – 1932; 13. фебруара: Анђелка Марган – 1940, Ђурица Рогожарски – 1950; 14. фебруара: Душко Шајн –
1955, Лазар Лазаров – 1942, Зорка Вентурини – 1933, Милан Венчевић – 1933, Јасмина Недељковић – 1938, Милица Вујновић – 1924; 15. фебруара: Савета Николић
– 1932, Вера Пилиповић – 1956, Божидар Нешковић – 1940, Иван Ћирић – 1961; 16.
фебруара: Агница Војводић – 1928, Милица Бакајић – 1931; 17. фебруaра: Даница
Јованов – 1920, Ђорђе Ђукановић – 1948, Геновева Петровић – 1931, Драган Матијевић – 1938, Ержебет Вајда – 1931, Верка Ђорђевић – 1938, 18. фебруара: Александар Станимиров – 1982, Георге Кожокар – 1945; 19. фебруара: Биљана Дрндарски – 1952, Драгољуб Пековић – 1938, Славица Мојин – 1951; 20. фебруара: Петар
Петровић – 1948, Марија Дамјанов – 1934, Катица Апт – 1928; 21. фебруара: Даринка Јелић – 1932, Стеван Асанов – 1961, Даница Видовић – 1937, Петар Гаић –
1960; 22. фебруара: Ервин Пал – 1987, Антон Нечов – 1928, Љубица Чолић – 1958;
23. фебруара: Звездана Јурица – 2004, Митра Ђуровска – 1936, Јовица Јосифовић
– 1953; 24. фебруара: Шандор Гајдош – 1949, Соња Вукотић – 1949, Иванка Јовановић – 1939; Золтан Штарк – 1960, Радослав Богдановић – 1930.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10
Речи су састављене од следећих слогова: ВА, ГИ, ДО, ДОР, ЗНА, КА,
КАР, НА, НАР, НАЦ, НЕ, НОСТ, О, ПРО, ПРО, СТА, СТА, СТО, ТА,
ТАК, ТИ, ТИ, ЧИ, ЧИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. пробојност, 2. мана, недостајање, 3. неваспитанко, неотесанко, 4. становник древног града у
северној Африци, 5. стављати ознаке, обележавати, 6. новчаница од сто динара.

1

2

3

4

5

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ДРАЖИНО се друштво
риболовом бави,
на француској реци
има улов прави.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Промена времена не прија ва-

Вас као да гони нека невидљи-

шим плућима, али ни вашим тананим живцима. Пред вама је добар
пословни период. Имате наклоност надређених, само не брзајте
и не јурите да не бисте све покварили. Више спавајте, новац стиже.

ва сила, па се не зна кад лежете,
а кад устајете. Све бисте некако
сада и одмах, али то не може тако. Усредсредите се на посао који имате док не будете сигурни да
ће се остварити оно што чекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Водите рачуна о томе коме даје-

Новац вам стиже с више страна и

те своје срце. Чувајте га, још ће
вам требати. Између две понуде
– одаберите трећу. Добра пословна недеља, много састанака и
нових пројеката. Ви знате да се
наметнете.

из више извора као награда за
уложени труд. Сада је прави тренутак да коначно разрешите све
проблеме и дилеме које вас већ
дуго муче у партнерским и породичним односима. Храбро напред.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Не може све у животу да буде

Побегли бисте некуд само да

баш онако како желимо, некад је
компромис злата вредан. Ако
вам се понуди посао са стране,
прихватите га, то ће вам отворити многа врата за даље напредовање у каријери. Депресија.

избегнете гомилу проблема који
су вам се свалили на леђа. Не
будите баш толико великодушни
према људима који вам постављају ногу. Главу горе и храбро
напред.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Седмица вам почиње мало већом потрошњом и непланираним
издацима, али све ће се завршити повећим добитком. Не упадајте у безнадежне расправе с колегама, извући ћете дебљи крај.
Контролишите притисак.
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БРЧКАЊЕ, БАТА ВАСО!

6
ГЛАВНИ ГРАД

OП, ЦЕНТАР СИ!
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РЕШЕЊА – Магични лик: 6 х 10: продорност, недостатак,
простачина, Картагинац, означивати, стотинарка. Судоку:
276931854, 185746923, 934825671, 412673589, 893254716,
567189342, 721368495, 648592137, 359417268. Анаграми:
Жиронда, „Герника”, Минимакс, Брестовачка бања, престоница.
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НЕДАЛЕКО ОД БОРА
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БИВШИ ТВ ВОДИТЕЉ

1

те донети велику одлуку која ће
се директно одразити на ваше
пословање. Добро размислите
каквим сарадницима желите да
се окружите – послушним или
паметним. Главобоље су већ
хроничне. Време је за предах.

9

6

СНИМАК МИ је једна
успомена драга
на врцавог, славног
водитељског мага.

Пред вама је период када мора-

СУДОКУ

ПИКАСОВО ДЕЛО
Жестоке ИГРАНКЕ,
узбуне и вике
било би због крађе
Пикасове слике.

Стрпљење је оно чему сте учени последње три године, па покажите то сада на делу у пословима и не форсирајте толико ни
себе ни друге. Не обраћајте превише пажње на заједљиве коментаре људи око себе. Ви имате свој циљ и држите се тога.

Близанци

АНАГРАМИ
ФРАНЦУСКА РЕКА

Помало сте растрзани између
могућности и жеља, али ви сте
миљеник судбине и на крају буде све онако како желите. Мањи
стомачни проблеми су само последица прехладе. Новац који
очекујете стиже ових дана – и више него што очекујете.

Бик
Нагомилана нервоза у вама
прети да ускоро постане вулкан.
Не претварајте се, већ крените
да решавате проблеме. Пословно
сте ангажовани, можда и превише. Потражите помоћ од партнера или блиских пријатеља. Некад
је и разговор лек.

ВЕНЧАНИ
13. фебруара: Викторија Митров и Жељко Петрић, Александра Субин и Александар
Радић; 14. фебруара: Бранкица Симеуновић и Петар Ђорђевић; 18. фебруара:
Гордана Вуловић и Жељко Вујановић; 20. фебруара: Марија Гргић и Зоран Николић, Марина Стојанов и Арпад Ковач; 25. фебруара: Јована Максимовић и Ранко
Мишковић, Соња Ника и Новица Асанов, Александра Дашић и Срђан Новаков.

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

(23. 9 – 22. 10)

Не мучите себе оним што не

„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

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

Вага

(21. 3 – 20. 4)

26. јануара: Дуњу – Светлана и Милош Јоксимовић; 28. јануара: Калину – Милена
Каличанин и Иван Грубанов; 31. јануара:Тајану – Драгана и Иван Тури; 1. фебруара: Ларису – Јармила и Мирослав Галат; 2. фебруара: Миону – Надежда Глишић
и Горан Аврамовски; 3. фебруара: Мају – Еленка и Феро Томаш; 8. фебруарa: Лару – Данијела Радочај Селимовски и Ненад Селимовски, Хелену – Милена Милковић и Милош Атанасовски; 9. фебруара: Николину – Катарина и Здравко Гвозденовић, Магдалену – Маријана и Стојан Матковић; 10. фебруара: Лану – Наташа и
Жељко Томашик, Миону – Бојана Бобић Геце и Антал Геце; 12. фебруара: Лану –
Марија и Иван Клисура; 14. фебруара: Марију – Дијана и Јован Филиповић, Валентину – Тамара Милошевић; 15. фебруара: Нађу – Маријана и Горан Легетић.

Добили сина

СОС дечја линија „Број за проблем твој”

Ован

Добили ћерку

Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

Петак, 4. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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БАНАТСКОБУГАРСКИ, ЈЕЗИК КОЈИ ЛАГАНО ИЗУМИРЕ

ИВАНОВЧАНИ ЈОШ УВЕК ГОВОРЕ ПАЛЋЕНСКИ
Пре десетак дана у Иванову је
по девети пут обележен Дан
матерњег језикa.
То није нимало случајно, јер
ово место, иако је убедљиво
најмање по броју становника
на територији Панчева (око
хиљаду људи), предњачи по
разноликости нација и језика.
Поред „великих” – мађарског
и српског, готово једна трећина говори банатскобугарским
или палћенским. Или би тако
требало да буде...
У питању је званично признат језик, којим се у свету
служи тек неколико десетина
хиљада људи, али, нажалост,
палћенски се све ређе чује, јер
су многи фактори, попут исељавања и асимилације, учинили своје...
Бугари Палћени су народ који
живи у румунском, али и у
српском делу Баната. На те
просторе су се населили средином осамнаестог века, бежећи из матице пред турским зулумом након угушеног Ћипровачког устанка, а 1738. године
основали су своје прво насеље
у Румунији – Старо Бешеново.
У међувремену су примили католичанство, променили (боље
рећи модификовали) језик и
преузели латиницу.
То не треба да чуди јер су
им прве молитвене књиге написали фрањевачки свештеници из Босне и Хрватске када
су, у време Турака, кришом
држали црквене обреде.
Чуло се до Јапана
Нешто више од сто година касније Марија Терезија делила
је земљу у српском делу Баната,
што је многе банатске Бугаре
навело да промене место становања. Једна група, предвођена Иваном Гураном, населила
је мочварни простор у близини
Дунава, са задатком да га учиним погодним за живот. Ту су
остали и 1868. године основали
насеобину која је касније по
њему и добила назив Иваново.
Након петнаестак година у већем броју придружили су им се
и Секељ Мађари, а потом и
Немци, Срби и остали...
Број банатских Бугара у
Иванову је средином прошлог
века нарастао и до осамсто, а
језик је поред утицаја румунског, мађарског и хрватског
попримио и елементе српског.
С пропашћу фабрике дугмади почело је исељавање у богатије европске државе. И природна асимилација је учинила
своје, па их је, према последњем

На палћенском се понекад пева и у Цркви Светог Венделина

Гуранови и Калапиш ћаскају на матерњем
званичном попису, око двеста
педесет.
Колико је у датим околностима могуће спасти тамо мали језик од изумирања, најбоље зна Аугустин Калапиш,
професор у пензији, годинама
посвећен борби за његово очување. Из тог разлога је 2011.
године, заједно с професором
Огњаном Цветковим, сачинио
буквар и читанку на бугарском
и палћенском.
– Последњих година организовали смо и неколико циклуса радионица у сарадњи са
школом и центром „Ин медијас рес”, када су поред деце и
неки старији Ивановчани, који
се служе матерњим језиком,
научили и да читају и пишу.
Ми у Иванову нисмо имали
среће да се молитве у Цркви

Срдачан сусрет пријатеља

Ученици ОШ „Моше Пијаде” изводе „Oj, mumiče mámnu”
Светог Венделина одржавају
на банатскобугарском језику,
јер су нам свештеници, углавном, били мађарске или хрватске националности, за разлику
од, рецимо, Белог Блата. Једино су песме певане на палћенском... – истакао је Калапиш.
Да је банатскобугарски познат и надалеко, говори пример професора славистике с
токијског универзитета Мотокија Номаћија, који га годинама изучава и промовише широм света.
Упркос исељавању и асимилацији палћенски се још увек
чува у двадесетак домова старих ивановачких фамилија,
као што су Гуран, Калапиш, Чокан, Василчин, Дамјанов, Калчов... Могуће је понекад га чути и на улицама Иванова, нарочито испред продавница, где се
обично окупља локални живаљ.
Али искључиво када се сусретну два Палћена. Већ када им се
придружи комшија друге националности, одмах се прелази на
српски или мађарски.
Ој, девојче мамино...
У прилог томе да овај редак и
изумирући језик није сасвим

ишчезао, говоре и сусрети појединих грађана Иванова бугарске националности...
Поменути Аугустин Калапиш Густи, који се запутио у
недељну посету фамилији Гуран, успут је срео пријатеља
Јосифа Василчина Марета.
Њихов дијалог на палћенском језику текао је овако:
Густи: Dubar denj! (Добар
дан!)
Маре: Dubar denj i na tébe,
moja prijátelj! Kaćé si? (Добар
дан и теби, пријатељу! Како
си?)
Густи: Zafálem. Nije loš, za
bad i bolja, či sam krénal vaz
prijáteljete da se sretim, pa se
zatuj mlogu rádvam. A ti? (Хвала, није лоше, а биће и боље
јер сам кренуо у посету пријатељима, па се томе јако радујем. А ти?)
Маре: Izdržvan nekać...
Imam mlog rabota, sé sam na
pać, ni izlezvam ud áuto... (Издржавам некако... Много посла, стално сам на путу, не излазим из аутомобила...)
Густи: Nidávaj se drugár moja! More pu neku pać i da si udmuriš... (Не дај се, друже! Мо-

раш понекад и да се одмориш...)
Маре: Zafálem za dubra hurta, ama ud istena némam vreme! Sat za náruda! (Хвала на
савету, али стварно немам
времена! Све за народ...)
Убрзо је Густи стигао код
Гуранових, чији је предак међу првима населио простор на
којем је данашње Иваново.
На капији га је дочекао Стојан звани Стики, који је дошао
у посету родитељима...
Стики: Pa, kade si, stárija
moja drugár? Nikaćé da te dučekam! (Па, где се стари друже, никако да те дочекамо!)
Густи: Krenal sam ás na vreme, ama dalać ij pate, sretiš nekuga, prekázvaj málku sas drugjija, rasprávej sas tréćija...
(Кренуо сам на време, али дуг
је пут – сретни једног, попричај с другим, продискутуј с
трећим...
Стики: Neg, hájda da flezim
vatre! Máma i tájk čekat... (Него, ајмо унутра! Мама и тата
су нестрпљиви...)
Густи: Pa, da ni gubim vremeto.... (Па, да не дангубимо...)
У домаћинској кући старе
ивановачке породице чекали
су Стојанови родитељи Марија
и Павле...
Гуранови: Dubre dušal! (Добро дошао!)
Густи: Bolja vu zaváril! (Боље вас нашао...)
Стики: Kafete ij na tarpézata,
a mož idno irćiče? Da zalejem,
nismi se udkole videl! (Кафа је
на столу, а је л’ може у ракијица? Да залијемо, дуго се нисмо видели!)
Густи: Tugáz mož! Ama sám
idno... (У том случају – може!
Али само једну...)
Тата Павле: Aku ij tej, i ás bi
ispil sám pulvina pahárče. (Ако
је тако, и ја бих, али само пола
чашице...)
Мама Марија: Puslužet se –
imam hubav domášni kalbasic,
sirenj i pičeta... (Послужите се

– имамо лепе домаће кобасице, сир, уштипке...)
Густи: Nisam gládin, ama za
zama málk, tolkus da vu ni udbija. Neg kaćé žuvejt teze deni?
(Нисам гладан, али узећу мало, тек толико да вас не одбијем. Него, како живите ових
дана?)
Тата Павле: Penzionersći,
málku raptim pu kašt, málk gladim televizora, ama i tuj dosadnu... (Пензионерски – мало радимо по кући, мало гледамо телевизију, а то хоће да досади!)
Густи: E, pa, predlágam da
razbijmi dasadata, da zapejem
neštu, neku pesma ud mladusta,
kaćét ij „Oj, mumiče mámnu”.
(Е, па, у том случају имам
предлог да разбијемо досаду и
запевамо нешто, неку песму
из младости, као, рецимо „Девојче мамино”.)
И сви су весело запевали:
Oj, mumiče mámnu, di si m
snoštu hodlu? (Oj, devojče mamino, gde si sinoć bila?)
Male, mila mál muja, u gradinata. (Majko, mila mamice, u
bašti sam bila.)
Oj, mumiče mámnu, kako si
tám právlu? (Oj, devojče mamino, šta si tamo radila?)
Mále, mila mál muja, cveći
sam brála. (Majko, mila mamice, cveće sam brala.)
Oj, mumiče mámnu na kogu
si brála ? (Oj, devojče mamino,
za koga si brala?)
Mali, mila mál muja na libovnika. (Majko, mila mamice, ljubavniku sam dala.)
Oj, mumiče mámnu, sirmá ij
ništu néma. (Oj, devojče mamino, siromah je, ništa nema.)
Mále, milá mál muja, ás za gu
užéna. (Majko, mila majčice,
uzimam ga ja.)
Напослетку их је Калапиш
позвао да дођу код њега у госте...
Тако су отприлике изгледали сусрети пријатеља у Иванову у последњих век и по...
Ј. Филиповић

У ДЕЧЈОЈ ЗИМСКОЈ ФУДБАЛСКОЈ ЛИГИ

Најуспешнији ФК „Воја Гачић”
Око 350 дечака из
28 екипа такмичило
се пет месеци
– Идемо, мајстори! Мињоли,
пас! Ено ти Тоша! Чврсто,
чврсто, не уназад! Не дриблај!
Друга! Сержињо, шут! Вуле,
брани рукама! Андреј, гледај
ка голу! Гооол! Браво, момци!
– орило се из грла тренера, тата, мама, пријатеља и ближе и
даље родбине у недељу, 28.
фебруара, у препуној балон-хали „Арена” у центру града.
Тог дана играна су финала
панчевачке фудбалске зимске
лиге за дечаке у пет узрасних
категорија, коју је организовао
градски фудбалски савез уз
техничку подршку ФК-а Арена
и ФК-а „Воја Гачић”. Током пет
месеци такмичења на терену
ограђеном мартинелама умеће
је показивало 350 дечака од
2004. до 2008. годишта из 28
екипа из Вршца, Долова, Омољице, Старчева и Панчева. Да
ће неки од њих израсти у про-

Најмлађи, најслађи, најбољи
фесионалне фудбалере, било је маестрално извођени слободјасно свакоме ко је погледао ни ударци – ма, дечаци су
барем један меч: борбеност, по- играли као матори!
свећеност, маштовитост, спроУ конкуренцији тимова девођење тренерских тактика...
чака рођених 2004. најбољи је
Услови за игру у балонци био ФК Борац из Старчева,
били су добри, а дечаци су ин- други је био ФК „Мика Ансистирали на доласку на ме- тић”, трећа беше војловачка
чеве и током хладних зимских Младост, док су четврти били
дана, чиме су показивали ко- њихови имењаци из Омољице.
лико им је ово надметање и У категорији 2005. годишта
дружење важно. Додавања, ле- победила је екипа „Пеца и депи голови, бравурозне одбра- ца” (дечаци из Панчева који
не, „штикле”, дупли пасови, играју за ОФК Београд), други

је био тим ФК-а Динамо, трећи ФК „Воја Гачић”, а четврто
место су освојили Омољчани.
Код годину дана млађих дечака редослед је следећи: 1. ФК
„Воја Гачић”, 2. ОФК Банат из
Вршца, 3. ФК Борац из Старчева, 4. ФК Динамо. Лигу дечака рођених 2007. године
освојио је ФК „Воја Гачић”,
другопласирани су Вршчани, а
трећи клинци из ФК-а Арена.
Завесу на лепо такмичење
спустили су најмлађи. Ђаци
прваци рођени 2008. одиграли
су најпре меч за треће место.
Узбудљива и изједначена борба
између ФК-а Фортуна и ФК-а
Арена завршена је победом првоименованих после извођења
пенала. Велико финале, у којем
су се састали ФК „Воја Гачић” и
ОФК Банат из Вршца, било је
фантастично: одлучено је голом пред сам крај меча за победу ФК-а „Воја Гачић” од 5:4.
После поделе медаља и пехара, као и прскања, наравно,
дечјим шампањцем, Миодраг
Гачић, председник генерално

гледано најуспешнијег клуба –
ФК „Воја Гачић”, изјавио је:
– Захваљујем Градском
фудбалском савезу, као и

треће место. То је велики
успех за наш клуб, који постоји од августа прошле године.
Искрено се надам да ће наши

Миле, десетогодишњаци и Остоја
свим учесницима и њиховим
тренерима и родитељима на
фер и коректном понашању
током целе лиге. Изузетно ми
је драго што су моји дечаци
победили у три категорије, а у
класи 2005. годишта освојили

дечаци уз квалитетан рад наставити с добрим играма, у
чему ћемо им помоћи тренер
Остоја Вицановић и ја.
Панчево има фудбалску будућност, сигурно!
С. Т.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ НА ДОБРОМ ПУТУ
Очекивани бодови из
Јагодине
Следи дуел
с Вршчанима

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ЈОШ ЈЕДНА ТИТУЛА ЗА БОБУ
Сениорска карате селекција
Србије потврдила је свој висок
рејтинг и на управо завршеном
Балканском првенству, које је
одржано у Истанбулу. Наши
репрезентативци су са четрнаест медаља били други по успешности, иза домаћина Турске,
па су тако потврдили доминацију на Балкану. Међу најзаслужнијима за овакав пласман
националног тима свакако су и
такмичари Динама.
Слободан Битевић је у категорији преко 84 кг освојио
златну медаљу, одбранио прошлогодишњу титулу и тако
наставио шампионски низ на
балканским првенствима. На
путу до финала врло убедљиво
је савладао ривале из Хрватске, БиХ и Словеније, а у фи-

налу је са 6:0 декласирао такмичара Косова. Популарни
Боба је овим резултатом само
потврдио да је и даље најбољи
каратиста Србије и да је пред
њим успешна сезона.
Никола Јовановић се надметао у категорији до 75 кг,
али је већ у првом колу оштећен судијским грешкама, па је
изгубио од домаћег борца.
Другог дана шампионата
сениорска екипа Србије остварила је победу против селекције Бугарске, али је потом
претрпела пораз од репрезентације БиХ.
Добар резултат из Истанбула је одлична увертира за Првенство Европе, које ће бити
одржано почетком маја у
француском граду Монпељеу.

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ДИНАМО НИЖЕ УСПЕХЕ...

Утакмицама 21. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После
кратке паузе због играња финалног турнира Купа Радивоја
Кораћа момци које предводи
тренер Бојан Јовичић на програму су имали пут у Јагодину и
мегдан са истоименим „фењерашем” шампионата. Пред око
800 гледалаца у дворани „Јаса”
Панчевци су оправдали улогу
фаворита: Јагодина–Тамиш
77:86, по четвртинама 16:23,
22:27, 18:23 и 21:13.
Одавно је у спорту познато
да је најтеже добити унапред
добијене утакмице, па иако су
Јагодинци на последњем месту на табели, кошаркаши Тамиша заслужују похвале јер су
играли озбиљно, нису потценили ривала и заслужено су
освојили нове бодове, с којима
су учврстили своју позицију у
Кошаркашкој лиги Србије,
али и остали у трци за пласман у Суперлигу.
Панчевци су од самог почетка утакмице наметнули

свој темпо, не дозвољавајући
ривалу да их озбиљније угрози. Тамиш је на полувреме
отишао са дванаест поена
предности, а што је најважније, добру игру је наставио и после одмора. Јагодинци су
озбиљно припретили у последњем делу меча, али за више од часног пораза нису имали ни снаге ни умећа.
Оно што све навијаче Тамиша може да охрабри пред на-

ставак првенствене трке, јесте
податак да је чак шест играча
постигло двоцифрен број поена. Најефикаснији је био Душан Милошевић (17), а њему
уз раме били су Иван Смиљанић (13), Александар Илкић и
Никола Вујовић (по 12), те Душан Хукић (11) и Никола Симић (10 поена). У листу стрелаца уписали су се и Немања
Манојловић (четири) и Радослав Пековић (седам поена).

Тамиш је сада на шестом месту на првенственој табели, са
скором од десет победа и једанаест пораза и тридесет једним
бодом, само једним мање од
четвртопласираног Смедерева.
Идућег викенда у Халу спортова на Стрелишту долази Вршац, тим са зачеља табеле, али
такође веома неугодан противник. Уз подршку с трибина,
момци Бојана Јовичића лакше
ће доћи до новог тријумфа.
Настављено је такмичење и
у Првој српској лиги. Прошлог
викенда је на програму било
18. коло, у оквиру кога је
Крис-крос поражен на свом
терену. Бодове је из Панчева
однео ковински Раднички, који је победио са 71:64.
– Искуснија екипа гостију
била је боља и одлучнија да
победи. Зонском одбраном су
смирили и умртвили утакмицу, а ми смо деловали прилично деконцентрисано, играли
смо неодговорно, без фокуса
на задатке. Покушавали смо
индивидуално да решимо меч.
Нисмо на време преузели
иницијативу и надградили добар проценат шута с дистанце.
Честитам ривалу на победи –
рекао је Вук Станимировић,
тренер Крис-кроса.
Следећег викенда Панчевци
гостују у Оџацима.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ДОСТОЈАН ОТПОР „ЛАВИЦА”
После мале паузе у шампионату Суперлиге одбојкашице
Динама су прошлог викенда
наставиле првенствену трку за
бодове. Оне су биле на великом искушењу, јер су гостовале на Убу, где су одмериле снаге с фаворитом – обреновачким Тентом, тренутно првопласираном екипом на табели.
Било је то шеснаесто коло
елитног надметања у Србији, а
популарне „лавице” су претрпеле и десети пораз. Тент је
победио с 3:0, по сетовима:
25:22, 25:22 и 25:23.
Иако су домаће одбојкашице оствариле максималан ре-

зултат и освојиле сва три бода,
девојке које предводи тренер
Александар Владисављев биле
су равноправан противник, у
појединим моментима утакмице биле су и надомак великог изненађења, али...
Већ у уводном сету Панчевке су приказале добру игру,
нису се уплашиле фаворита,
па су максимално одговорно
спроводиле замишљени план
у дело. Имале су предност у
финишу сета, али не и довољно концентрације да га реше у
своју корист. Узбудљиво је било и у другом делу сусрета;
Панчевке се нису предавале,

покушавале су на све начине
да изједначе, али све што су
успеле, јесте да дуел учине неизвесним до самог краја. Динамо је добро играо и у трећем сету, водио је и са 16:13,
али је опет посустао и дозволио домаћим одбојкашицама
да преокрену резултат.
Запажен учинак, упркос поразу, имала је Нина Коцић, а
солидне су биле и Николина
Ашћерић, Милена Спремо, Јелена Лазић, Тијана Стојковић,
Слађана Мирковић и Сања
Ђурђевић.
После ове рунде шампионата
Динамо заузима осмо место на

табели, са 19 бодова, а наредног
викенда, у претпоследњем колу
регуларног дела првенства,
пред плеј-оф, угостиће Железничар из Лајковца.
На првенственом искушењу
прошлог викенда је била и екипа Одбојке 013. У једанаестом
колу Друге лиге група „Север”
девојке које предводи тренер
Иван Радивојевић савладале су
у Инђији домаћу Младост с 3:1.
Све играчице заслужују похвале за освојене бодове, а посебно треба истаћи младу Уну
Барашевић, која је имала дебитантски наступ у сениорском тиму.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА НАСТАВЉАЈУ ПРВЕНСТВО

ЈУРИШ НА СУПЕР А ЛИГУ
Шабац је прошлог викенда
био домаћин Првенства Србије у кросу за све узрасне категорије. АК Динамо је у протекле две сезоне освајао прва
места у екипној конкуренцији,
али сада због великих трошкова није био у могућности да
има представнике у свим категоријама...
Милош Гашовић је био најуспешнији у појединачној
конкуренцији, освојивши сребрну медаљу у трци млађих
сениора на 8.000 м. Својим
одличним наступом обезбедио је место у репрезентацији
Србије која ће учествовати на
Кросу Балкана. У екипном
надметању млађи сениори Динама су освојили највреднији
трофеј, а трчали су Милош Гашовић, Петар Ивачковић и
Марко Аврамовић. Сениори
су освојили титулу вицешампиона, у саставу: Марко и Милош Миловановић и Слободан
Маринков.

Стране припремио

Александар
Живковић

У новоотвореној атлетској
дворани у Београду 28. фебруара одржано је Првенство Србије за пионире. АК Динамо је
наступио је са шесторо такмичара и сви су оборили личне
рекорде.
У трци на 60 метара Динамо
је имао два такмичара у финалу. Стефан Михајлов је осво-

јио сребрну медаљу с резултатом 7,60, док је његов клупски
друг Никола Радовановић био
четврти с временом 7,67, али
је заслужио сребро у надметању на 300 метара, с резултатом 40,64.

Љубитељи игре с лепљивом лоптом коначно су дочекали својих пет минута. У
суботу, 5. марта, после дуге зимске паузе, наставља се првенствена трка за бодове у Супер Б лиги. Рукометаши Динама су први део сезоне завршили на првом месту, са 18 бодова. Њихов циљ је
јасан – пласман у елиту!

– Сви једва чекамо да почне трка. Атмосфера у екипи је одлична, а што је
најважније, момци су здрави и спремни. Радили смо добро током припрема,
па очекујем да ћемо наставити да постижемо добре резултате. У првом колу
дочекујемо Металац из Ваљева. Јесмо
фаворити, али не смемо да се опушта-

мо. Морамо да играмо максимално
озбиљно како бисмо освојили прве бодове у пролећном делу. Позивам и публику да дође у што већем броју, да од
прве утакмице заједно идемо у нове победе – рекао је Иван Петковић, тренер
Динама.
Утакмица с Металцем почиње у 17.30.

ТРАДИЦИОНАЛАН ТУРНИР У КАЧАРЕВУ

ПЕХАР ОТИШАО У БИЈЕЉИНУ
У Качареву је 27. фебруара одржан четрнаести међународни
турнир у малом фудбалу за дечаке рођене 2005. године, под
називом „Ас 2016”. Учествовали
су: Партизан (Београд), Спартак
(Суботица), Будућност (Звечка),
Ас (Качарево) и Зенит (Бијељина). У ревијалном делу турнира
представили су се најмлађи
фудбалери Аса из Качарева и
ФК-а Мондијал из Панчева.
После прве утакмице и убедљиве победе Партизана над
Зенитом од 4:0 чинило се да ће
и ове године пехар отићи у Београд. Ипак, мали партизановци
су у наредним мечевима остварили само још једну победу, а
два пута су играли нерешено
(0:0), па су морали да се задовоље другим местом. Зенит је добио три преостале утакмице и,
са девет бодова, заслужио по-

беднички пехар. Дечаци из качаревачког Аса били су најмлађи на турниру, а утакмице су губили у последњим минутима
мечева, када им је понестајало
снаге и концентрације.
За најбољег играча на турниру проглашен је Стефан Видаковић (Зенит), најефикаснији
је био Јован Милошевић, а најсигурнији голман био је Марко

Ристић (обојица из Партизана). Све утакмице је водио
млади судија Никола Ајдер, а
да све протекне у најбољем реду, побринули су се и Душан
Терзић, Мите Наковски и Драган Пивљанин.
– Захвалио бих свим клубовима који су учествовали. Као
и увек до сада, драго ми је да и
овог пута сви из нашег места

одлазе са осмесима, задовољни организацијом и гостопримљивошћу Качареваца – рекао
је идејни творац турнира „Ас
Качарево”, виши фудбалски
тренер са УЕФА лиценцама
Слободан Анђеловић Спаске.
Покровитељи овогодишњег
турнира били су Град Панчево
и Градски фудбалски савез
Панчево.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРОФЕЈИ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ
У Марибору је прошлог викенда одржан теквондо турнир, на којем су, као чланови
репрезентације Србије, наступили и наши суграђани: сениор
Никола Вучковић и кадеткиња
Милица Неделковски, а предводио их је тренер Миленко
Несторов.
У конкуренцији од 750 такмичара Никола и Милица су
остварили запажене резултате
освојивши бронзане медаље.

Ови такмичари ће се наредног викенда надметати на турниру у Зрењанину, а потом путују у Бон, на још јаче такмичење,
где треба да потврде статус
репрезентативаца за учешће
на Првенству Европе.

БРОНЗА ЗА МИЛОША
На Отвореном првенству Србије у пливању, одржаном
прошлог викенда, у конкуренцији такмичара из 52 клуба из:
БиХ, Словеније, Бугарске, Македоније и Србије, запажен
резултат је остварио и члан
ПК-а Спарта Милош Михајловић. Он је освојио бронзану
медаљу у трци на 200 м краул.

Његов тренер Ненад Јовић је
у периоду од 23. до 27. фебруара
предводио националну селекцију Србије за даљинско и маратонско пливање у другој трци
Светског купа у Абу Дабију.

БОРИЛАЧКИ СПЕКТАКЛ НА СТРЕЛИШТУ

ПАНЧЕВЦИ „ИСПРЕБИЈАЛИ” РИВАЛЕ
Марадона и Дача
завршили посао за
двадесетак секунди
Препуна Хала спортова
Удружење спортиста „Српска
Спарта” приредило је још један спектакл поклоницима борилачких спортова. Прошлог
викенда је у Хали спортова на
Стрелишту одржан јубиларни,
десети турнир „Комбат челенџ”, на којем су учествовала
24 борца из наше земље, али и
из Македоније, Црне Горе и
Хрватске. Као и увек, и ово
такмичење је било хуманитарног карактера, па је приход од
продатих улазница упућен
Драгану Виторовићу из Вршца, дугогодишњем спортисти
који је после саобраћајне несреће остао непокретан.
Панчевачки „храм спорта”
био је премали да прими све
оне који су желели да присуствују спектаклу, а колико је
интересовање владало за овај
догађај, можда најбоље показује слика испред Хале спортова – на паркинг ни игла није
могла да падне, а колоне аутомобила простирале су се до
уласка у Стрелиште! Како и не
би када је на програму било 12
борби: девет у дисциплини
ММА и три у К1.
Атмосфера је била на изузетном нивоу, а организатори
су се својски потрудили да посетиоцима приреде истински
доживљај – инсталирани су
посебна расвета, видео-бим,
озвучење... Сваки излазак бораца пратила је одређена музика, светлосни топ их је „снимао” од самог уласка у халу
све до ринга... Певала се химна Србије...
После представљања свих
бораца турнир је свечано отворио Саша Левнајић, заменик
градоначелника Панчева, који
је свим учесницима и посетиоцима, као и „Српској Спарти”, још једном захвалио на
хуманости. Драган Виторовић

је такође захвалио организаторима и свима на трибинама, а
онда је представницима „Српске Спарте” Зорану Рајачићу и
Дејану Симеуновићу уручио
симболичан поклон – пар боксерских рукавица.
И почело је. Официјелни
спикер у рингу Горан Михајлов
најавио је први меч – ММА
борбу између Зрењанинца Слободана Павловића и Врањанца
Стефана Манчића. Уследио је
дуел у К1 чији су актери били
Александар Милојевић из
Младеновца и Македонац То-

али успео сам да се снађем и
победим. Хвала свима на подршци, хвала мојим другарима, ММА академији Панчево
и Марку Радаковићу – рекао је
после меча Огњен Драгојерац.
Програм је настављен ММА
дуелом између Стефана Станковића из Врања и Ивана Вићића из Смедеревске Паланке,
а потом се Стрелиштем проломио нови узвик усхићења. У
рингу су се нашли Београђанин Драган Ботка и наш суграђанин Далибор Милутиновић. Лако, брзо и ефектно Да-

организатора овог турнира.
У осмом мечу Стефан Пијук
из Ковина савладао је Александра Јанковића из Лесковца, а
потом је још један Панчевац,
Александар Терзић, остварио
брзу победу над ривалом Борком Стојановићем из Београда.
Потом је уследио жесток
окршај између Слађана Драгишића из Врања и Здравка Дукића из Пуле, па дуел Немање
Анђелковића из Новог Сада и
Сава Лазића из Црне Горе, а
меч вечери био је онај између
Данијела Анђелковића и Вла-

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 15 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА
недеља, 18 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛАЦ
субота, 17.30

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
субота, 19.30
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Оџаци: ОЏАЦИ – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Н. ПАЗОВА
недеља, 15.30
Сурдук: ДЕЧ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ше Цветков, а потом су у ринг
утрчале и девојке – Јована Михајловић и Тамара Гроздановић. У петом мечу те вечери
публика је на делу видела Душана Џакића, који је лако савладао Драгољуба Јоксовића из
Бора, а онда је хала прокључала – у ринг је утрчао наш суграђанин Огњен Драгојерац, који
је одмерио снаге са Иваном
Милићевићем у дисциплини
К1. Популарни Оги је одлично
радио у овом дуелу, сјајно се
кретао, а победнички ударац
ногом задао је у трећој рунди.
Противник је био приморан да
преда меч.
– Ривал је био чвршћи него
што сам мислио, имао је чак
три килограма више од мене,

ча је овај меч решио већ после
двадесетак секунди. После
фантастичне серије удараца
противник није имао никакве
шансе...
– Знао сам да ћу победити.
Био сам убеђен у то. Мислим
да у животу нисам био овако
спреман. Опет сам почео
озбиљно да тренирам код тренера Манојловића. Сигуран
сам да ћу за годину дана још
много тога показати. Драган
Ботка је сјајан рвач и џудиста,
али експресно сам завршио
меч. Хвала Ставри, Раји, Зокију, хвала свим спонзорима,
али и сјајној публици – истакао је Далибор Милутиновић,
члан „Српске Спарте” и клуба
„Цар Душан Силни” и један од

димира Јовановића. Као и
остали наши суграђани, и популарни Марадона је свој меч
решио експресно, за двадесетак секунди, приморавши ривала на предају у првој рунди.
– Ово нам је десети турнир.
Организација је све боља, а утисци су фантастични. Добили
смо признање од Спортског савеза Панчева за хуманост, као и
Новембарску награду нашега
града. За нас су то подстреци и
обавезе, тако да ово није ништа
изненађујуће – рекао је Зоран
Рајачић, председник удружења
„Српска Спарта”.
Још један „Комбат челенџ”
успешно је окончан. Наредни
треба да буде одржан у дворани „Миленијум” у Вршцу.

МЛАДОСТ У ФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ
Полуфинални турнири Купа
Србије у ватерполу за дечаке
рођене 2003. године одиграни
су прошлог викенда. У нашем
граду су се надметали Црвена
звезда, Раднички, Таш и домаћа Младост, а у Суботици су се
такмичили Партизан, Београд, Расина и Спартак. По
две екипе из сваке групе прошле су у финале најмасовнијег такмичења.
Дечаци из Младости, које
пред во ди тре нер Сло бо дан
Станчул, успели су као првопласирани да обезбеде учешће у завршници. Они су савладали Звезду са 12:3, Раднички с 13:2, а Таш са 14:9.
Други тим који иде даље јесте Таш, а у финалу ће се

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Кошарка

НАЈМАСОВНИЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ У ВАТЕРПОЛУ

ФАБРИКА МАЈСТОРА
Шаховски клуб „Аљехин” из
нашега града одавно је захваљујући одличним резултатима, али и раду с најмлађима,
скренуо пажњу на себе.
Недавно је у Београду одржан занимљив и веома јак кадетски турнир, на којем је међу
најбољим клубовима из престонице прво место у екипној
конкуренцији освојио управо
наш „Аљехин”. Поред тога, чак
три члана панчевачког клуба
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надметати и Партизан и Расина.
Младост је играла у саставу:
Крнета, Радмановац, Овука, Ђуров, Милић, Илић, Пантовић,

Тописировић, Маркановић, Ивков, Митровић, Царевић, Велковски, Ивковић и Бућан.
У исто време најмлађи ватерполисти Младости надме-

тали су се у финалу Купа Србије у Новом Саду, где су у
борби за бронзану медаљу победили Спартак са 12:8. Трофеј је освојила Војводина, а
друго место је припало Бечеју.
Предвођени тренером Љубом Мрдаком, запажен успех
су остварили: Нићифоровић,
Трајковић, Кормањош, Фара,
Шишков, Ковач, Деановић,
Инић, Остојић, Чанковић, С.
Ранковић, У. Ранковић, Живоиновић, Грујин, Палатинус,
Оберкнез и Данкуц.
Финале Купа Србије за тринаестогодишњаке биће одржано у Панчеву 26, 27. и 28. марта. Поред домаћина Младости, учествују и Партизан,
Таш и Београд.

СУПЕРЛИГА
жене
Уб: ТЕНТ–ДИНАМО

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Инђија: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

1:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Јагодина: ЈАГОДИНА–ТАМИШ

77:86

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ

64:71

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИХАЈЛО ШАМПИОН
У Новом Саду је прошлог викенда одржано Првенство Србије у веслању на ергометрима, на којем је учествовало 550
такмичара свих категорија.
Екипа ВК-а Тамиш из нашег
града и овог пута је постигла изванредне резултате. Михајло
Атанацков је
био најбољи у
конкуренцији лаких веслача. У неизвесној борби с репрезентативцем
Мађарске он
је показао изузетну борбеност и с временом од шест минута и 22 секунде у трци на
2.000 метара остварио је репрезентативни резултат.
ВК Тамиш је у укупном пласману био шести, али и други у
Војводини, а одлични су били
и млади веслачи Лука Анђелковић, Сава Сиђак, Анђелина
Јаредић и Мина Михајловић.

ШАХОВСКИ КУТАК

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ
освојила су и звање другокатегорника. То су Стефан Марсенић, Давид Полић и Матеја
Мијушковић.
ШК „Аљехин” сада има чак
четири другокатегорника, једног мајсторског кандидата и
једног ФИДЕ мајстора, што је
заиста редак случај у нашој земљи. Уз све то, сви они су поникли управо у „Аљехину” и немају више од двадесет година!
Упоран свакодневни рад с
групом младих стручњака које
предводи интермајстор Милош Лапчевић даје запажене
резултате. Свака част!

АНДРЕА СТОЈАДИНОВ НЕМА ПРЕМЦА
Кадетско првенство Србије било је на
програму прошлог викенда. У веома јакој
конкуренцији на такмичењу у Руми одличне резултате су остварили и џудисти
Динама, које су предводили тренери Љубомир Станишић и Неда Остојић.
Најуспешнија је била Андреа Стојадинов, која се окитила најсјајнијим одличјем. Сребрне медаље су освојили Анђела
Ранђеловић и Филип Ринковец, а Никола
Достић је заслужио бронзу.
Најмлађи борци су се у исто време надметали у Србобрану, на међународном
турниру „Турија”, који је окупио 580 такмичара из шест земаља. Поред дванаест

медаља, Динамо је заслужио и пехаре намењене најбољим полетарцима и млађим
пиониркама.

Највредније трофеје су освојили Алекса Ђуровић и Андријана Кртенић, сребром су се окитили Никола Долинга,
Ђорђе Јакимовски и Јелена Стојановски,
а бронзе су зарадили: Матеја и Марија
Стојановски, Немања Јурица, Милош
Стојановић, Филип Француз, Нина Крсмановић и Огњен Ђуришић.
На овом турниру су учествовали и чланови ЏК-а Панчево, који су такође оставили одличан утисак.
Бронзане медаље су освојили: Лазар
Ваневски, Александар Лупулов, Милош
Мандарић, Филип Паланачки и Лазар
Албијанић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб1)
Избор Р. Радојевић
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РЕАЛИЗОВАНА СЈАЈНА ИДЕЈА – „ДАН ВИШЕ ЗА ОДБОЈКУ”

ЦЕО ГРАД НА МРЕЖИ
Легендарна браћа
Грбић одушевила
клинце
И министар Удовичић
међу одбојкашима
Понедељак, 29. фебруар. Дан
који ову, 2016. годину разликује од осталих. Дан када се
одбојка играла у целој Европи. Читава Србија била је на
мрежи. И Панчево с њом.
Био је то јединствен и несвакидашњи дан, дан више – за
одбојку! Пројекат Одбојкашког савеза Србије је успео. У
потпуности. Игра преко мреже је на тренутак „зауставила” Србију, број учесника је
растао из сата у сат, све до –
Гинисове књиге рекорда! А
играло се заиста свуда. У Новом Саду, Београду, Новој
Пазови, Краљеву, Старој Пазови, Доњој Мутници, Лукарама, Бунару, Суботици, Јагодини, Параћину, Новом
Пазару, Чачку, Лозници,
Шапцу, Пожаревцу, Апатину,
Баваништу, Бајиној Башти,
Врњачкој Бањи, Земуну...
На срећу свих правих
пријатеља спорта, централни догађај ове манифестације одржан је у Панчеву.

Захваљујући агилном Ивану
Крговићу, првом човеку клуба Одбојка 013, али и његовим сарадницима, наш град
је тог 29. фебруара био – град
одбојке. Ма, центар света!
Хала спортова на Стрелишту била је претворена у велики одбојкашки терен, у три
терена, у шест... На мрежи се
нашло преко 400 девојчица и
дечака, из свих школа у Панчеву и околини. Наравно, учествовали су и сви одбојкашки
клубови: ЖОК Динамо, Борац из Старчева, Одбојка 013,
БНС, Младост из Омољице...
Негде око поднева, а играло се од раних јутарњих часова, панчевачким спортским
„храмом” проломио се врисак одушевљења. У халу су
ушетала легендарна браћа
Грбић, Вања и Никола, у
пратњи чувеног тренера Јовице Цветковића, председника
Одбојкашког савеза Војводине Петра Богуновића и генералног секретара ОСС-а Слободана Милошевића... Дочекали су их одбојкашки посленици нашега града Иван Кр-

Свануће
говић, Душан Радомировић,
Душко Бокшан, Божа Којић,
Александар Владисављев и
остали, али и члан Градског
већа задужен за спорт Александар Фаркаш, генерални
секретар Спортског савеза
Панчева Ненад Марин, директор ЈКП-а „Младост” Милан Станишић, те карате
шампиони Предраг Стојадинов и Слободан Битевић. Нешто касније стигао је и министар спорта у Влади РС Вања
Удовичић и тако цео догађај
учинио још спектакуларнијим. Панчево је заиста било
центар света! То је бар казивао сјај у очима пресрећних
клинцеза и клинаца...

игра одбојку. То је предивно,
то ћемо увек подржавати
рекао је Вања Удовичић.
Легендарни одбојкашки
репрезентативци, браћа Грбић, очекивано, били су у
центру пажње.
– Овакви догађаји деци
остају у памћењу за цео живот и то је нешто о чему могу
да посведочим лично. Ово је
веома лепа акција ОСС-а, коју је подржало и Министарство спорта Србије. Дешава
се спектакл, одбојка се игра у
више од 150 места у земљи и
мислим да је то својеврстан
подвиг и прави начин да се
деца приближе спорту. Од
свих нас овде, клинци су најважнији – истакао је селектор одбојкашке репрезентације Србије Никола Грбић.
Легендарни Владимир Грбић, потпредседник ОСС-а и
промотер Специјалне олимпијаде, уручио је одбојкашку
мрежу професору у школи
„Мара Мандић” Ивану Миливојевићу. Нема сумње да
ће се сада у тој установи овај
спорт још више развијати,
мада су ђаци те школе познати као добри одбојкаши.
– Ово је савршено! Свака
част организаторима. Панче-

во заиста јесте град спорта.
Данас је дан одбојке и велика
нам је част што су и министар
Удовичић и браћа Грбић овде,
као и представници ОСС-а и
ОСВ-а. Заиста смо презадовољни што је оваква одбојкашка елита, с министром Удовичићем на челу, овде с нама
рекао је Александар Фаркаш.
Велике заслуге за одржавање ове манифестације у
нашем граду имају и Петар
Богуновић, председник ОСВ-а,
чувени тренер Јовица Цветковић и многи други, али да
није било Ивана Крговића,
председника ОК-а Одбојка
013, који је даноноћно радио
на организацији, спектакл
сигурно не би успео.
– Када видим оволики
број малишана на једном
месту, када видим децу на
челу с професором Иваном
Миливојевићем из ОШ „Мара Мандић” и када видим
истинске одбојкашке легенде како се опходе према деци, не могу да не будем пресрећан. Хвала браћи Грбић,
хвала ОСС-у, ОСВ-у, Граду
Панчеву и Спортском савезу
нашега града. Хвала свима...
Ово је велики дан за одбојку
и спорт у Панчеву – истакао
је Иван Крговић, који је био
видно уморан, али је блистао од среће.
Сваки од мечева одигран
је до 29 освојених поена, што
је симболизовало „преступни” 29. фебруар – „Дан више
за одбојку”. Био је то дан за
спорт, за другарство... Цео
спектакл је увеличан наступима „Мажореткиња Панчева”, фолклорног ансамбла из
Долова и Саре Цветић из Музичког центра „Вокали”, која
је отпевала химну Србије.

У дубокој општој ноћи,
коју једва оповргавају светиљке,
залутали налет ветра
увредио је ћутљиве улице
као уздрхтало предосећање
грозног сванућа које тумара
запуштеним предграђима света.
Хорхе Луис Борхес

Стиже пролеће
Горња светлост улице, горња светлост града.
Све нам црта тај град, и ову воду,
и кратак звиждук крај уских фасада,
што узлећу увис, узлећу на слободу
Јосиф Бродски

А. Живковић
– Морам да честитам
председнику Одбојкашког
савеза Србије и Европске одбојкашке федерације господину Боричићу и његовом
тиму на изванредној идеји
која је у више од 140 градова
у Србији окупила аматере,
професионалне спортисте и
све грађане заинтересоване
да се у једном дану упознају
са одбојком, али и са спортом и начином размишљања
и васпитања које спорт носи.
Колико чујем, 12.000 људи
широм наше земље данас

Мизера
Као око мртваца једног
сјаје око нашег врта бедног,
фењери.
Да л’ ноћ на тебе свиле проспе?
Јеси ли се дигла међу госпе?
Где си сад Ти?
Милош Црњански

µД. Исаков ?Д. Младеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Хаџи Христос,
гимназијалац:
– Никад не знам к
ако ћу тачно провести
викенд, јер буквално
живим дан за даном.
Највероватније ћу
учити, а можда ћу
свирати с пријатељима
и некуд изаћи.

Сара Пошмуга,
средњошколка:

Лазар Мијатовић,
гимназијалац:

– За викенд
планирам да с
друштвом свратим у
„Погон”, „Ел падрино”
или у „Наргила бар”.
Преко дана ћу учити,
јер морам да се
припремам
за пријемни.

– Викенд ћу
искористити
за гледање филмова,
а можда ћу и изаћи
с пријатељима.
Слободно време
ћу искористити
и за одмарање.
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