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Култура

Краљевачка фирма
„Мерлин поинт”
оживљава хотелијерство
Почела реконструкција од
пола милиона евра
Хотел „Слобода” ће после дугогодишњег пропадања поново оживети,
јер су челници локалне власти успели да нађу инвеститора за тај објекат. На конференцији за новинаре
одржаној у Градској управи у понедељак, 7. марта, представљена је
фирма „Мерлин поинт” из Краљева,
која ће АИК банци најпре плаћати
закуп тог објекта, а намерава да га
касније и откупи. Истог дана су почели и обимни радови на реконструкцији делова хотела. Тај посао
ће тећи по фазама, а с обзиром на
стање унутрашњости „Слободе” које
су новинари могли да виде, пред
грађевинарима и занатлијама је захтеван и обиман посао.
Саша Марковић, заступник „Мерлин поинта”, објаснио је како се то
предузеће уопште нашло у Панчеву.
– Дошли смо захваљујући ангажовању неких људи из Градске управе.
Видели смо да ту има простора да се
ради и заради, и кренули смо у реализацију пројекта, а захваљујући градоначелнику и људима из АИК банке
врло брзо смо се договорили. Захвални смо градоначелнику, верујемо у
успех и надам се да ће то све бити
фантастично. „Мерлин поинт” је закупац и будући власник, али ће оперативно хотелом управљати предузеће

ЦА РЕВ ДВОР
Марковић је објаснио како је ново
име „Слободе” дошло отуд што је
Србија у доба Душана Силног била царевина, а и Панчево се такође налази на тлу једне бивше
царевине.

„Царев двор”, што ће бити и ново име
хотела – рекао је Марковић.
Он је похвалио Градску управу и
Секретаријат за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове због тога што је сагласност за
почетак реконструкције објекта издата за само два дана. Радови су већ
кренули, а планирано је да коштају
преко пола милиона евра и да буду
изведени у неколико фаза.
Најпре ће бити уређена сала за свечаности са баштом и баром, што би
требало да буде готово током маја. До
краја јуна је планирано да буде реновирано и адаптирано десет соба и два

апартмана изнад свечане сале, а крајем септембра би будући „Царев двор”
добио и другу свечану салу, ону која
гледа на Градску управу, и још десетак соба изнад ње. Читаво здање садашње „Слободе” по овом плану било би
реновирано за нешто више од годину
дана. Речено је да ће инвеститор
стриктно поштовати све услове које
буде поставио Завод за заштиту споменика културе, јер се ради о згради
од историјског значаја за Панчево која је под заштитом државе.

Марковић је нагласио да ће динамику радова диктирати услови у
самом објекту, као и да је он у врло
лошем стању, јер је запуштен, и све
инсталације ће морати да буду на-

добити посао, Град ће имати приход
од пореза, а сви партнери у послу биће одавде. Са Економском школом
ћемо потписати уговор о сарадњи, па
ће ученици у хотелу обављати прак-

КО ЈЕ ЗА КУ ПАЦ?
На презентацији није било речи о томе ко је власник предузећа „Мерлин
поинт”. Марковић је само рекао да оно држи у закупу апартмане на грчкој обали и неколико хотела у Црној Гори, али није рекао којих.
На сајту Агенције за привредне регистре пише како је та фирма власништво Предрага Пешовића, младића од 22 године, те да је основана 15.
октобра 2014. године.

прављене од почетка. Представник
„Мерлин поинта” је навео како ће
након реконструкције бити изграђен нови део хотела у његовом дворишту, где ће бити додатне собе,
спа центар и други садржаји.
Он је рекао да од локалне самоуправе очекује одређене субвенције и
истакао да ће од ове инвестиције сви
имати користи.
– Ми смо дошли да зарадимо, стотинак Панчеваца са евиденције Националне службе за запошљавање ће

су, а они најбољи ће моћи преко лета да раде у нашим објектима у Црној Гори и у Грчкој и да тако зараде
– рекао је Марковић.
Градоначелник Саша Павлов изразио је велико задовољство што су
напори за оживљавање једне од браунфилд инвестиција уродили плодом и додао како се нада да ће то бити само почетак улагања у Панчеву.
– „Слобода” је објекат од великог
историјског значаја и на добром је
месту, па је зато важно да управо у
центру града добијемо репрезентативан хотел какав Панчево одавно
заслужује. Нама је посебно важно то
што ће „Мерлин поинт” сарађивати
са образовним сектором. Тренутно
се води још неколико сличних преговора са инвеститорима и врло ми
је драго да су сви они упућени на сарадњу са средњим стручним школама. Наредних дана ћемо пробати да
нађемо добру меру локалних субвенција за све инвеститоре који дођу у
Панчево – рекао је Павлов.
Он је изјавио како се нада да ће
„Мерлин поинт” размотрити могућност преузимања и хотела „Тамиш”,
али се Марковић није изјашњавао о
томе. То је логично, јер је и тај објекат у врло лошем стању, а у њега би
вероватно требало уложити много
више новца.
Д. Вукашиновић

Оживљавање старог
градског језгра
» страна 13

Фото-репортаже
Даме се све боље
(само)организују
» страна 33

Спорт
Кошаркашке драме
на Стрелишту
» страна 34
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Предизборна култура
Локални, покрајински и републички избори биће одржани 24.
априла – обзнанио је државни врх. Пуцањ је одјекнуо, али јуриш из
ниског старта није виђен; код нас предизборна кампања траје 365
дана у години. Ипак, дат је знак да се у комуникацију с грађанима
може кренути најотвореније, у виду класичне, нескривене рекламе,
преко свих могућих медија.
„Панчевац”, као лист који самостално зарађује на тржишту већ
двадесет година, ово је дочекао спреман. У истом тренутку је на
преко двадесет адреса активних панчевачких политичких странака
послат имејл у коме се налазе понуда за оглашавање у складу са Законом о јавном информисању и медијима, али и правила од којих
уређивачки тим нашег недељника ни у чијем случају неће одступати ни по коју цену.
Сигурни смо да је свима који се баве политиком у Панчеву јасно
да „Панчевац” има веома важну улогу у креирању јавног мњења у
граду. Наш тираж је око 12.000 примерака, што значи да текстови
из ових новина сваке недеље допиру до педесетак хиљада грађана.
Ништа не кријемо од наших читатељки и читалаца, па ћемо вам
овом приликом пренети део порука које смо пустили кандидатима
за освајање вашег поверења.
С обзиром на нагомилана искуства из претходних изборних циклуса, када је било и оних политичара који су се, уместо на себе, љутили на новинаре, битно је да актери избора схвате да постоје правила новинарске професије мимо којих не можемо и не желимо да
идемо. При одлучивању о томе да ли ће се текст о некој акцији или
извештај с конференције за новинаре појавити у нашем листу, водићемо рачуна о следећем:
1. нећемо објављивати ништа што и најмање подсећа на говор мржње, чак и када само у траговима у материјалу који нам је достављен, или до којег смо дошли на неки други начин, постоји неки облик националне, верске, полне... нетрпељивости;
2. као вербално оружје у политичкој борби прикладно за обзнањивање пожељни су аргументи, чињенице и образложени ставови;
3. предност ће имати позитивне кампање, оне које подразумевају
истицање посебности сопствене политике, а неукус и вређање представника других опција неће наићи на благонаклоност уређивачког
тима „Панчевца”, па ће се самим тим тешко и наћи у новинама.
Ради што потпунијег информисања грађана од 11. марта четврта
и пета страна „Панчевца” биће у највећој мери посвећене изборима.
Као што сви знају, простор у новинама није бесконачан, па очекујемо да ће они који ће користити своје пасивно бирачко право имати
разумевања за то што ће изјаве политичара и новинарски извештаји с конференција за новинаре бити скраћивани до суштинских порука. Поента је у томе што желимо да максимално отворимо расположиви простор за све такмаце на локалној, покрајинској и српској
политичкој сцени.
Њима је објашњено да нећемо објављивати примедбе на прилоге
осталих панчевачких медија, те да је остављена могућност за реакције на текстове објављене у „Панчевцу”, али искључиво добро аргументоване.
Очекујемо да Панчевке и Панчевци широм отворе очи, да сами
доносе закључке, али и да се присете претходних надметања овог
типа и обећања која су тада давана. Оно што је најважније, јесте да
искористе своје активно бирачко право у складу са својом одлуком.
Ако не преузму део одговорности и не гласају, неће моћи једног дана да криве друге уколико им се не допадају њихов град или држава у којој живе.
На крају ћемо добити једино што је у вези са изборима сигурно:
представнике у локалној, покрајинској и републичкој скупштини
какве смо сами бирали и стога заслужили.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

О мизогинији
и/у уметности
Вест о отказивању представе „Црвена: самоубиство нације” у режији
Војислава Арсића, а потом њено враћање (под притиском јавности) на
репертоар Народног позоришта у
Лесковцу, појавила се у правом тренутку – за Дан жена. Реч је о изразито ангажованом комаду, који јасно и
беспоштедно говори о мизогинији
као узроку демографске катастрофе.
Као што је било речи у „Панчевцу”,
текст „Црвене” је настао колажирањем теза из књиге „Мапирање мизогиније у Србији: дискурси и праксе”,
исечака из дневне и недељне штампе о насиљу над женама, комбиновањем говора председника Србије Томислава Николића с песмама Гоце
Тржан итд. Они који су ту представу
одгледали (у децембру је играна у
Панчеву), о њој говоре као о великом
огледалу окренутом ка читавом срп-

ском друштву. Управнику лесковачког позоришта је пак у том огледалу
највише засметало некакво вређање
државе у уводној песми. И све се то,
наравно, догађа у истој тој држави, у
којој свака друга жена преживи неки
облик породичног насиља.
На срећу, поред ботова који су ову
вест отпратили глупим и неповезаним коментарима типа „за све вам је
крив Вучић”, у нашем друштву постоји много више оних који мисле
својом главом и још увек се боре за
слободу изражавања, права жена и
друге вредности.
Д. М.

А нове фаце?!
Након што је председник свих Срба
(премда, оних напреднијих – мало
више!) дао знак за почетак изборне
трке, странка премијера Вучића је у
рекордном року предала листу с потписима подршке; наредне ноћи исто
су учиниле и демократе, а потом су у
просторије РИК-а стигли и социјалисти. Ускоро ће то, вероватно, учинити и радикали, „Борис, Чеда енд
Чанак јунајтед компани”, ДСС &
Двери…
Не рачунајући другу половину последњег пара, све сами стари знанци
из деведесетих (у старом или новом
руху). Ту су, дакле, и војвода Шешељ, његови дугогодишњи пулени а
данашњи први људи државе и Владе,
поменути Ненад Ч., бивши „жутаћи”
Тадић и Јовановић... Активан је чак
и њихов прапраучитељ демократије!
Чувени Мићун не само да је жив и
живахан већ је међу првима на Пајтићевој листи.

Али шта би с новим фацама?! Као
у развијеним демократијама, у којима се одмах након сваких (посебно
изгубљених) избора појављују „свежи” некомпромитовани играчи. Треба нам, макар, нешто попут „Моста”
и „Живог зида” у Хрватској или „Позитивне Црне Горе”.
Многи апстиненти, „бели листићи”
и други разочарани то прижељкују
као капи кише након „вишевековне”
суше, јер су им „једни те исти” поодавно дозлогрдили.
Једини који се може назвати апсолутно невиђеним на овдашњој политичкој сцени је Радуловић са својим
покретом „Доста је било”. Али иако
је направио праву сензацију на интернету, питање је колике су његове
стварне могућности, будући да му се
не дају изгледне шансе за „прескакање” цензуса (осим ако се евентуално
не уортачи с напрасним левичаром
Борком).
Слично је и на локалном нивоу. Све
саме уигране шеме – напредњаци, социјалисти, демократе, лигаши...
Као једина егзотичнија варијанта
назире се могућност да новоформирани Покрет Старчево у проширенијем саставу наступи и на градским
изборима.
Биће интересантно видети како ће
се то завршити, ако се зна да је мало
таквих не(над)страначких подухвата
давало резултат.
Последњи успешан исход тог типа
збио се 2008. године, када су „наранџасти” ушли у Скупштину града,
неко време провели у опозицији и
убрзо се „удали”, односно утопили,
најпре у Лигу, а потом у сада „покојни” УРС...
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Књига је најбољи човеков пријатељ кога већина никад не упозна.
• Народ стеже каиш због распојасаних.
• Ми немамо непријатеља у свету. Уздамо се у се и у своје кљусе.
• Да неке наше политичарке нису напумпале усне, демократске
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Рђаво, рђаво!
Католичка црква на Гимназијском тргу, ових дана.
Снимила Данијела Исаков

промене не би биле ни козметичке.
Отишао је у пакао. Он кад оде, и Бог га заборави.
Органи безбедности га прате и заклињу се да неће скренути
с његовог пута.
Кад вас прода пријатељ, знате да је цена била мизерна,
као и он сам.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДОБИЛИ СУ МАНДАТ НА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ.
КОД НАС ЈЕ СВАКА ВЛАСТ ОГРАНИЧЕНА.
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АКТУЕЛНО

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕПА ВЕСТ ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦУ
Новине у Закону
о спорту
Олакшавајућа
околност за родитеље
У понедељак, 7. марта, у малој
сали Градске управе одржана
је конференција за новинаре
на којој су представљене неке
од новина у Закону о спорту,
који је ступио на снагу 16. фебруара.
Представницима медијских
кућа у нашем граду обратили
су се члан Градског већа задужен за спорт Александар Фаркаш, председник Спортског
савеза Панчева Дарко Јовичић
и др Зоран Ђурђев. Оно што је
најважније, јесте податак да
деца од шест до четрнаест година која тренирају неки
спорт више неће морати сама
да плаћају обавезне лекарске
прегледе, јер су они од сада
бесплатни, односно биће финансирани новцем из Фонда
здравственог осигурања.
– По новом закону, прегледи
за децу од шест до четрнаест
година биће бесплатни, а Град
ће и убудуће покривати трошкове клубова за лекарске прегледе својих чланова који не
спадају у поменуту категорију –
рекао је Александар Фаркаш.
Задовољство новинама које
доноси Закон о спорту није

Зоран Ђурђев, Александар Фаркаш и Дарко Јовичић
крио ни Дарко Јовичић, први
човек Спортског свеза Панчева.
– Ја могу у име свих клубова и организација које су чланови Спортског савеза да изразим велико задовољство овим
делом Закона о спорту зато
што ће то олакшати функционисање клубова, а такође ће
помоћи родитељима, посебно
родитељима који су у тежој
материјалној ситуацији, јер ће
с мање одрицања својој деци
омогућити да се баве спортом
– истакао је Јовичић.

Присутни су апеловали на
тренере и спортске раднике да
благовремено направе спискове спортиста и закажу лекарске прегледе, како се не би
стварала непотребна гужва у
диспанзеру.
– За децу поменутог узраста
бесплатне су и лабораторијске
анализе, с тим да упуте за њих
добијају од изабраних лекара.
Да би се процедура убрзала и
олакшала, представници клубова ће са списком деце која
имају право на бесплатан пре-

глед отићи до диспанзера, а
педијатри ће исписати упуте
за лабораторију. Представник
клуба ће на дан самог прегледа поделити упуте деци, а свако дете ће, када буде дошло на
преглед, или на организовано
вађење крви, код нас у Одсеку
спортске медицине дати лаборанту упут – објаснио је др Зоран Ђурђев, лекар спортске
медицине.
Лепе вести за панчевачки
спорт...
А. Живковић

ТРАГЕДИЈА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА

Девојчица погинула док се играла!
Пропала кроз рупу
у патосу и пала с
висине од три метра
„Учинили смо све да
је спасемо, али није
било могуће”, рекли
су у Хитној помоћи
У несрећи која се догодила 8.
марта у касним поподневним
часовима погинула је А. В. из
нашег града, дан пре свог десетог рођендана.
Према незваничним информацијама, до несреће је дошло
током њене игре на тавану
старог и напуштеног објекта
који се налази поред некадашњег млина у Улици Димитрија Туцовића. Наводно, непосредно пре њеног пада с
њом је био њен брат, који ју је
у једном тренутку оставио саму и отишао да скупља дрва.
Изјавио је да је одједном чуо
јак тресак, након чега је утрчао унутра и видео сестрино
беживотно тело. Да ли је то
тачно, показаће истрага.
Према засад још непотврђеним информацијама, девојчи-

ца је у једном тренутку пропала кроз трошан патос и незгодно пала, највероватније
на главу, с висине од око три
метра.
Када је стигла екипа Хитне
помоћи, она није давала знаке
живота, није могао да јој се
осети пулс, зенице су јој биле
раширене и није дисала.
Због тога је одмах започета
реанимација. Чланови екипе

Хитне помоћи која је интервенисала дали су све од себе и
покушали све што је било у
њиховој моћи да би спасли девојчицу, али нажалост нису
успели у томе.
Станислава Бубњевић Црвени, портпаролка Вишег јавног
тужилаштва у Панчеву, изјавила је медијима да је то тужилаштво затражило да се изврши обдукција. Додала је да

ће тек по завршетку предистражног поступка моћи да се
утврде и биће јасне све околности овог трагичног догађаја.
Ова трагедија је наметнула
питање безбедности у старим
и напуштеним објектима. Некадашњи млин и два објекта
поред њега су одавно празни,
неограђени, запуштени и незакључани, тако да свако може
да уђе унутра. Због тога су идеална сценографија за снимање
хорор филмова.
Како смо сазнали од надлежних у Грађевинској инспекцији, законом је прописано да
су за безбедност и у таквим
објектима одговорни њихови
власници и да су дужни да их
одржавају. Међутим, за случај
да то не раде и да крше ту обавезу, нису предвиђене никакве
санкције!?
Када је реч о трагедији која
се десила у Улици Димитрија
Туцовића, проблем је и то што
се не зна ко је власник напуштеног млина и објеката поред њега. Иако се на фасади
види табла фирме „Ратар”, она
је наводно продала сва три
објекта приватном лицу.
М. Глигорић

ЈОШ ЈЕДАН ХУМАНИ ГЕСТ „СРПСКЕ СПАРТЕ”

Кревет за болесног дечака
Удружење спортиста „Српска
Спарта” из нашег града наставља хуманитарно деловање.
Акције се нижу као на траци, а
само једна у низу била је недавна посета ромском насељу
Мали Лондон. Чланови поменутог удружења, с председником Зораном Рајачићем на челу, издвојили су средства за
помоћ Зорану Николићу који
већ десет година болује од
квадриплегије.
Наш седамнаестогодишњи
суграђанин због тешке болести годинама не може да устане из кревета, а дане је проводио на старом пољском кревету. Захваљујући агилним људима из „Српске Спарте”, Ра-

досаву Шошкићу и фирми
„Дино-пласт”, који су помогли

у куповини новог кревета, болесном дечаку Зорану Нико-

лићу ће колико-толико бити
лакше.
– Трудимо се да помогнемо
онима којима је помоћ најпотребнија, онолико колико можемо. Сада смо бар мало олакшали живот парализованом дечаку. Рекли су нам да је Зорану
у овом тренутку најпотребнији
кревет, па смо уз помоћ пријатеља и донатора то обезбедили
– рекао је Мамер Демир, некадашњи боксер „Динама” и члан
„Српске Спарте”.
Бројним породицама у Малом Лондону потребна је помоћ. Треба веровати да гест
„Српске Спарте” која је начинила први корак, неће остати
усамљен.
А. Ж.

У ИЗДАЊУ МИНХЕНСКЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ

Композиције Огњена
Поповића
У издању издавачке куће
„Koebl” из Минхена, у едицији „Дива”, крајем године
су објављене две композиције нашег суграђанина
Огњена Поповића: „Her
Song” и „Banat Dance”, а
прошле недеље још две:
„Views” и „Coming Home”.
– Одавно се бавим композиторским радом, поготову за састав „Огњен и
пријатељи”. Средином прошле године сам се одважио
и почео да своје идеје бележим на нотни папир. Веома
битан фактор у том моменту били су моји студенти,
који су ме додатно мотивисали својим наваљивањем
да убрзам процес и завршавам своје композиције како
би они могли да их свирају
– рекао је Поповић.
Снимци његових двеју
композиција су се у једном

тренутку нашли на „Јутјубу” и убрзо је сасвим неочекивано стигла понуда наведене минхенске издавачке
куће, а сарадња ће бити настављена и у предстојећем
периоду.
Д. М.

ЗАНИМЉИВО ДРУЖЕЊЕ УЧЕНИКА ОШ
„СВЕТИ САВА”

Оријентиринг
у природи
Ученици Основне школе
„Свети Сава” и ове године су
похађали школу оријентиринга у природи. Едукативна екскурзија је одржана од
26. фебруара до 4. марта на
Дивчибарама.
Та панчевачка школа већ
трећу годину заредом организује школу оријентиринга
у природи. Идеју за ово едукативно дружење у дело је
спровео професор географије Мирко Субин, који је уједно и ове године био вођа и
креатор акције. Пут Дивчибара је крајем фебруара кренуло тридесетак ученика узраста од шестог до осмог
разреда. Били су смештени у
панчевачком одмаралишту,

где су имали и теоријски и
онај неформални део програма.
Ипак, најзанимљивије је
било на пропланцима и у
шумама, где су клинци и
клинцезе најпре, уз помоћ
топографских карти и компаса, покушали да се оријентишу у природи. Још занимљивије је било када су то
радили уз помоћ природе –
маховине на дрвећу, годова,
положаја сунца... Школарци
су обишли и неке планинске
врхове, попут Краљевог стола, који је са своја 1.104 метра највиши врх који су
„освојили”, а попели су се и
на Црни врх и Голубац.
Н. Р.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Како преживети
демократију?
У ка фе-клу бу „Ку пе” у
по недељак, 14. марта, од
19 са ти, би ће одр жа на
про мо ци ја књи ге „Ка ко
преживети демо кратију?”

адво ка та Че до ми ра Не бригића. Раз го вор са ауто ром во ди ће но ви нар
Ненад Живко вић.
С. П.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О СТРАДАЊУ
ЗЕМУНСКИХ ЈЕВРЕЈА

Убијани само због
порекла и вере
У организацији јеврејских
општина Панчево и Земун
у Историјском архиву у нашем граду 9. марта је отворена изложба о страдању
земунских Јевреја током
Другог светског рата, под
називом „Нестали у Холокаусту – свака слика прича
једну причу”.
На изложби су представљене књиге, фотографије и
документа која сведоче о
најстрашнијем периоду јеврејске историје. Аутор поставке је Ненад Фогел, члан
Јеврејске општине Земун, а
изложба ће бити отворена до
25. марта.
„Овом изложбом и каталогом с кратким историјатом јеврејске заједнице у Земуну желимо да отргнемо
од заборава наше рођаке и
пријатеље који су убијени
зато што су били друге вере

и нације. Желимо и да се супротставимо нарастању антисемитизма широм Европе, као и да обележимо 70
година од завршетка Другог
светског рата. Данас, на просторима бивше Југославије
па и у Србији, присутна је
недопустива тенденција да
се страдали у рату изједначе
и да се осуђени ратни злочинци рехабилитују”, пише
између осталог у каталогу за
изложбу.
Током Холокауста су убијена 574 Јевреја из Земуна.
Након нацистичке окупације
Југославије прво су им одузета грађанска права, а онда су
остали без имовине. Немачки војници су их после тога
приморавали на тежак физички рад. На крају су одведени у логоре смрти, одакле
се нису вратили.
М. Г.
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СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ – ИЗБОРИ 2016.
С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ЛЕВИЦА СРБИЈЕ

Неопходан
Превентивни центар

Градски одбор Левице Србије истакао је на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 8. марта,
да је Панчеву неопходан
превентивни центар за малигна обољења, с обзиром
на то да је стопа тих болести висока.
Слободан Бугарин, председник ГО тог покрета, рекао је да је на последњој
седници Скупштине града
предложио покретање иницијативе за укидање новчаних надокнада надзорних
одбора јавних и комуналних предузећа и усмеравање новца Дому здравља,
како би се предузели први
кораци за оснивање нове
јединице при тој установи
под називом „Превентивни центар за малигна обољења”.
– Знамо да је у последње време присутна експанзија малигних обољења. Превентивни центар
би вршио бесплатне специјалистичке прегледе суграђана, што би требало

да донесе добре резултате,
јер је проценат излечења
болести у раном стадијуму
веома висок. Нажалост,
Скупштина није прихватила ову иницијативу – изјавио је Бугарин.
Он је позвао све суграђане који сматрају да је такав центар потребан Панчеву, да потпишу покретање ове иницијативе.
Говорећи о самом програму покрета, Александар Јовановић, председник омладине Левице,
овом приликом је рекао:
– Ми се боримо за средњи слој, који се налази на
маргинама друштва. Суграђани су у нашем покрету
препознали нову енергију и
снагу. Желимо око себе да
окупимо младе људе који
би се првенствено залагали
за левичарску идеју.
Наредног дана, у среду, 9.
марта, званично су отворене просторије Левице Србије, које се налазе у Улици
Жарка Зрењанина 26.
С. П.

O положају жена
Влајић, чланица Покрета,
изјавила је:
– Залагаћемо се за све
мере превенције болести
становника, али када су жене у питању, посветићемо
се томе да се трајно успоставе правила редовних
бесплатних систематских
прегледа, јер рано откривање рака дојке и грлића материце у највећем броју
случајева значи и излечење.
Овом приликом је Биљана Чубрило, такође чланица Двери, нагласила да
је „Женска снага” озбиљна
и решена у намери да се
избори за бољи живот припадница нежнијег пола.
С. П.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ПОЛИТИЗАЦИЈА
’ДЕЧЈЕ РАДОСТИ’”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4651

Наша установа
је аполитична
Поводом извештаја с конференције за новинаре ГО
Нове странке објављеног у
вашем листу имамо да изјавимо следеће:
Демантујемо став поменуте странке изнет на конференцији за новинаре
уприличеној на улици испред управне зграде ПУ
„Дечја радост” Панчево, да
се у овој установи организују било каква дружења и
окупљања по било ком
основу страначког и политичког деловања. Изнете су
апсолутне неистине које повређују углед наше установе
и њених запослених.
Ширећи неистините информације, поменута странка је очигледно почела предизборну кампању. Овим путем апелујемо на све поли-

Ло кал ни из бо ри су рас пи са ни у по не де љак, 7. мар та, а би ће одр жа ни 24. апри ла. Вла да ју ћа стран ка
је у то ку не де ље већ пре да ла ли сту, док су де мо -

тичке странке у нашем граду
да не користе ПУ „Дечја радост” за своју кампању јер је
наша установа аполитична и
неће подлећи никаквим
притисцима.
Установа се бави искључиво оним због чега ју је
Град Панчево и основао –
васпитањем и образовањем
деце предшколског узраста.
Такође, поручујемо да с
наше стране нити је било
нити ће бити подршке ниједној странци у граду. Све
странке треба посебан акценат да ставе на задовољавање потреба деце, њихових
родитеља и запослених, не
бавећи се притом личним
политичким амбицијама.
Руководство ПУ
„Дечја радост” Панчево

кра те пред ста ви ле сво је кан ди да те, а Со ци јал де мо крат ска стран ка је са оп шти ла ко су ње ни ко а ли ци о ни парт не ри.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Представљени кандидати

Зелени Србије
наступају с нама

Демократска странка је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 8. марта,
саопштила да ће кандидаткиња за републички парламент бити Весна Мартиновић, док ће кандидат за градоначелника и носилац листе за локалне изборе бити
др Душан Стојић.
– Када будем изабран за
градоначелника, Панчево
ће водити стручни и образовани људи с резултатима
иза себе. Није нам потребан
кадар из других градова, јер
имамо довољно паметних и
часних људи који неће
упропастити предузећа и
отићи из ове лепе вароши –
рекао је Душан Стојић.
Он је казао да ће приоритет ДС-а бити боље управљање и уштеде у раду јавних предузећа, а не уштеде
на пензионерима, просвет-

ним и здравственим радницима. Нагласио је да ће се
залагати за смањење цене
боравка деце у предшкол-

ским установама и да ће
увести бесплатне уџбенике
и ужину за ђаке.
Овом приликом демократе су истакле да прикупљају потписе подршке листи, сваког дана од 12 до 20
сати.
С. П.

На кон фе рен цији за новинаре одржаној у понедељак, 7. мар та, чла но ви
Социјалдемократске странке саопштили су да ће на
локалним изборима наступити са Зеленима Србије.
Носилац листе и кандидат
за градоначелника биће
Срђан Миковић, председник ГО СДС-а.
– Чињеница је да многи
од нас имају искуства у вођењу послова локалне самоуправе и сматрамо да они
могу много боље да се обављају. Такође, поново наглашавамо да је недопустиво
оно што се догодило са Апотеком, то јест што је угрожена примарна здравствена
заштита грађана – изјавио је
Миковић.

Овом приликом је речено и да ће СДС за кандидате за покрајинску скупштину предложити Синишу Којића из Банатског Новог
Села и др Ивана Дотлића
из Ковина.

У суботу током дана СДС
ће прикупљати потписе подршке у својим просторијама.
С. П.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Листа проглашена важећом
Српска напредна странка је у
уторак, 8. марта, у малој сали
Градске управе прва предала
листу, чији је носилац Саша
Павлов, а Изборна комисија

ЗАКУПЉЕН

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

„Женска снага Двери” је
на конференцији за новинаре одржаној у среду, 9.
марта, нагласила да се залаже за то да свака припадница лепшег пола буде
остварена у складу са сопственим жељама и могућностима.
Анђела Влајић, чланица
Двери, рекла је како ће тај
покрет развијати посебне
програме за образовање
жена, а да ће оне које су у
радном односу заштитити
од губитка посла због одлуке да рађају, као и да ће
их одбранити од сваке врсте насиља.
Говорећи о угрожености
здравља грађана, Бојана

РАСПИСАНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

ју је након провере документације прогласила важећом.
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, у изјави за „Панчевац” казао је да

ПРОСТОР

је претходног дана, у понедељак, 7. марта, за само неколико сати прикупљено скоро
3.500 потписа грађана. Коалиција „Александар Вучић –

Србија која побеђује” заузеће
прво место на листи на локалним изборима који ће бити одржани 24. априла.
С. П.

ПОКРЕТ СТАРЧЕВО

ИЗБОРИ 2016. – СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ
ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

НОВИ ДИРЕКТОРИ У СЕНЦИ АПОТЕКЕ
Кадровска вртешка у
појединим предузећима
остала без одјека
Фармацеутима био
забрањен улаз у салу
„за њихово добро”
Скупштина Панчева је на седници одржаној у четвртак, 3.
марта, именовала вршиоце дужности директора у појединим
комуналним предузећима и
донела две одлуке које се односе на измену планске документације за центар Панчева и
Скробару. Највише расправе
поново је било о ономе што
власт упорно избегава да стави
на дневни ред скупштинских
заседања, а то је информација у
вези са стањем у Апотеци Панчево.
Избор нових привремених
директора прошао је готово без
расправе, па је тако у Дирекцију за изградњу и уређење Панчева, уместо Маје Витман, дошао
Милан Станишић, који је напустио директорско место у ЈКПу „Младост”. На његово место у
предузећу за газдовање спортским теренима изабран је Предраг Стојадинов. Миленка
Крајновића у АТП-у заменио је
Небојша Гајић, машински инжењер из Београда, који је доскора радио у „Ласти”. Скупштина је продужила мандат на
још шест месеци Александру
Радуловићу, директору „Водовода”.
Примедбу на промену челног човека АТП-а ставила је
његова доскорашња заменица
и одборница ЛДП-а Мирјана

ЗАКУПЉЕН

Балог Кормањош. Она је рекла како стање у том предузећу неће поправити замена директора.
– Немам ништа против Гајића, можда је стручњак, али поразно је за град од 120.000 становника и странку која се хвали да има 14.000 чланова да не
може у својим редовима да
пронађе некога за ту функцију
– рекла је одборница ЛДП-а.
Замењено је и неколико
чланова Изборне комисије
уместо оних који су дали
оставке на ту функцију. Ова
тема је изазвала извесне контроверзе због тога што су поједини чланови ПУПС-а средином фебруара обавестили јавност да је панчевачки одбор те
странке колективно прешао у
СНС. Милош Веселинов, одборник ЛСВ-а, затражио је да
се преиспита састав ове комисије, јер би у том случају напредњаци, противно закону,
имали више од половине чланова тог тела. Он је затражио
и да се утврди статус Силване
Ивазовић Јеђини, која је прешла у редове СНС-а, али о то-

ме не постоји званичан документ, па се и даље води као
одборница ДС-а.
Председнику Скупштине достављене су писане изјаве одборника ПУПС-а у којима они
наводе да нису променили
странку. Киш је свакако најавио да ће ускоро бити одржана
нова седница Скупштине, на
којој ће бити утврђено колико
места којој одборничкој групи
припада у Изборној комисији,
јер је ДС напустило неколико
одборника. На самој седници
је Петар Андрејић рекао да ће
он и Јово Бајер убудуће заступати интересе новоформираног Покрета Старчево, мада
није рекао значи ли то да су напустили редове демократа.
Представници ЛДП-а, ЛСВ-а
и СРС-а захтевали су на почетку
седнице да се запосленима у
Апотеци Панчево омогући да
се обрате Скупштини, а
од власти је затражена информација о томе шта се предузима
у вези с решавањем проблема
у тој здравственој установи,
али тим захтевима није удовољено.

ПРОСТОР

Киш је рекао да преузима
одговорност за забрану уласка
апотекарима у салу и додао
како не жели да се од Апотеке
прави политичко питање и
„прегрева атмосфера” у скупштинској сали. Казао је и да
жели да се проблеми реше и
да ће запослени имати прилику да говоре након тога.
Он је претходно у холу
Градске управе фармацеутима рекао како неће дозволити
њиховом представнику да се
обрати Скупштини „за њихово добро”, јер би то само користило опозицији. Позвао је
окупљене да уместо тога сачекају састанак који је за касније током дана градоначелник
Саша Павлов заказао с повериоцима Апотеке.
Владан Кељевић (ЛСВ) питао је током седнице како то да
Павлов може да разговара са
апотекарима у холу, а не може
да се обрати одборницима и
скренуо пажњу Кишу да није
донета одлука о затварању седнице за јавност, па фармацеути имају право да буду у сали.
Председник је изрекао опомену и запретио удаљавањем
са седнице Смиљани Гламочанин Варги, уз тврдње да је злоупотребила микрофон и „изнела низ озбиљних увреда” на
његов рачун и на рачун других
људи док је говорила о одговорности за финансијске проблеме Апотеке. Одборница је
одговорила како је злоупотреба то што у каси те установе
недостаје седам милиона евра
и што су запослени у њој остали без посла, а Панчево без
апотека.
Д. Вукашиновић

пијаће воде, бања, рудника…
4. Прекид преговора са ЕУ,
враћамо Србији слободу и јачамо односе са БРИКС-ом,
ОДКБ-ом и Русијом; поништићемо све штетне споразуме са НАТО-ом и борићемо се

ПУПС

Тражимо смену
Шалетића
Партија уједињених пензионера Србије тражи смену
Ненада Шалетића с места
председника Удружења свих
пензионера града Панчева.
На конференцији за новинаре одржаној у понедељак, 7. марта, чланови ГО
ПУПС-а казали су да су
Шалетићева
залагања
ишла у правцу задовољавања личних интереса, што је
он преласком у СНС и доказао, као и да је због тога
изгубио поверење чланова
партије, али и удружења.
– С обзиром на то да се
Ненад Шалетић још увек

налази на челу ГО удружења,
захтевамо његову смену.
Такође, пошто је по коалиционом споразуму на прошлим изборима као председник ГО ПУПС-а добио
место саветника градоначелника, тражимо његово
разрешење – рекао је Петар
Дошен, потпредседник ГО
ове партије.
Он је додао да ће се сарадња ПУПС-а и СНС-а одвијати у складу с политиком договореном на нивоу
руководстава двеју организација у предизборној и изборној кампањи.
С. П.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Проблеми
с „Грејањем”
Чланови Покрета „Доста
је било” сматрају да ЈКП
„Грејање” воде нестручни
људи и да због тога грађани имају велике проблеме
с тим предузећем.

обавеза, под изговором да
се њихов стан греје преко
зидова комшијских домова.
Милена Пушеља, такође
члан поменутог одбора, додала је да би се грађани који

На конференцији за новинаре одржаној у уторак,
8. марта, Вања Француз,
члан Иницијалног одбора
Покрета, изјавио је:
– Највећи проблем је то
што људи који више не желе да буду прикључени на
централно грејање, не могу
да се одјаве. Уколико на неки начин то успеју, они и
даље морају да плаћају део

су се одјавили сигурно грејали, али на неки други начин,
па би и они преко својих зидова догревали туђе станове.
Овом приликом је Покрет
„Доста је било” поново нагласио да су неопходни
систематизација радних
места у јавним предузећима
и мерење учинка људи на
руководећим местима.
С. П.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Бошко Обрадовић: Да вратимо народу државу
Недавно је Панчеву, у Улици
Светог Саве 23/а, отворена нова канцеларија Српског покрета Двери. Тим поводом
Градски одбор ове политичке
организације у нашем граду
посетио је Бошко Обрадовић,
председник Српског покрета
Двери.
Реците нам нешто о вашем
покрету.
– Двери постоје већ 17 година, док je Српски покрет Двери
као политичка организацијa
од октобра 2015. уписана у
регистар политичких странака. Изашли смо 2012. на
све нивое избора, од локалних
до председничких, и остварили изузетан резултат за
први излазак на изборе. Да
није било крађе гласова од
режима Тадић–Дачић, уз
одобравање Николића и Вучића, Двери би још тада биле
у Скупштини. Од 2012. имамо одборнике у 10 градова и
општина, од којих је најјача
одборничка група у СО Чачак, са 15 одсто освојених
гласова. Ми смо, пре свега,
породични људи и нови људи: нисмо били на власти,
немамо афере и купљене дипломе, нисмо отишли из земље, засновали смо породице и покренули послове овде
у отаџбини коју волимо и које не желимо да се одрекнемо.
За шта се залаже ваш покрет?
– Залажемо се за:
1. Домаћу привреду, да
профит остане у Србији, за
развој малих и средњих предузећа и подстицај домаће
производње и услуга.
2. Село и пољопривреду,
против ГМО на српским њивама и рафовима.
3. Да земља остане наша –
против распродаје Србије
странцима. Да не останемо
без плодних ораница, „Телекома”, ЕПС-а, ПКБ-а, извора
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вредно-индустријских комбината, задруга, подстицају и
субвенцијама за мала и средња предузећа, оснивању Развојне банке Србије. Коришћењем специјалних веза са Руском Федерацијом и покрета-

Србије у НАТО и где је скоро
80 одсто за блискију сарадњу
са Русијом, у Скупштини Србије те људе нико не представља. И власт и тзв. опозиција
приближавају Србију ЕУ и
НАТО-у по сваку државну,

АКЦИЈЕ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Трибина о левици и
активности омладине

за изједначавање статуса припадника Руске хуманитарне
мисије у Србији са тренутним
статусом војника НАТО алијансе.
5. Ојачање четири стуба државе: војске и полиције, просвете, здравства и ефикасне
администрације.
6. Додатно опорезивање
страних банака које деру кожу са леђа грађана и износе
једну милијарду евра профита годишње из Србије. Помоћи ћемо да се реши проблем
презадужених породица и
грађана задужених у швајцарским францима.
Свима је јасно да се интереси
странаца који су повлашћени у
Србији морају ставити у други
план, а домаћа привреда и пољопривреда у први. Пре свега
у обнови и оснивању пољопри-

њем домаће производње
остварићемо могућност за
формирање развојног буџета,
за разлику од садашњег који
нас гуши због уговора са
ММФ-ом и Светском банком.
Те уговоре ћемо поништити и
створити боље социјалне услове угроженим грађанима: пензионерима, вишедетним породицама, самохраним породицама, трудницама, ратним,
војним и инвалидима уопште,
деци са посебним потребама...
Бригу о подстицају рађања и
уопште бригу о наталитету
преузеће Министарство за породицу коју ћемо по први пут
увести у Владу Србије.
Зашто сте се одлучили за
сарадњу са ДСС-ом?
– Имамо парадоксалну ситуацију да у земљи у којој је
90 одсто људи против уласка

националну, економску и духовну цену, насупрот вољи
већине грађана. Нема разлике између политике СНС-а и
СПС-а са једне и ДС-а и њених рестлова са друге стране.
Због тога смо покренули и
сад већ преко годину дана
успешно са нашим коалиционим партнерима из ДСС-а водимо Патриотски блок, који
ће окупити све најзначајније
патриотске организације и
појединце да бисмо на предстојећим изборима ушли у
парламент и борили се за
српске националне интересе,
што се иначе тренутно дешава у свим земљама Европе.
Ми нисмо против Европе и
залажемо се за билатералну
сарадњу са земљама чланицама ЕУ, али смо против бриселске централизације.

Социјалистичка партија
Србије одржала је трибину
под називом „Левица у Србији од Карађорђа до 21.
века” у пуној малој сали
Градске управе у недељу,
6. марта, а гост је био Предраг Марковић, потпредседник те странке.
Говорећи о историји, садашњости и будућности
левице у Србији, Марковић је рекао:
– Ми готово да немамо
десничарске традиције, а
данас је СПС једина левичарска партија. Било би
идеално када бисмо могли
да вратимо једнаке шансе
које су постојале у социјализму, да би људи могли достојанствено да живе од свог
рада, да се школују, да имају добру здравствену заштиту и да напредују у животу.
Он је нагласио и да су
социјална правда, стабилност и сигурност суштинске вредности левице и да
је она у Србији најприроднији избор, а да је полиПетак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

тичка репресија оно што
јој многи замерају.
Поводом обележавања
Међународног дана жена,
у уторак, 8. марта, Савет
омладине СПС-а је у Градском парку суграђанкама
поклањао руже.
– Желимо да истакнемо
како ово ипак не треба да
буде једини дан у години
када мислимо о положају
и праву жена. У Србији је
доста тога урађено како би
се њихов статус побољшао,
међутим и даље има много
ствари које би требало
променити, а пре свега
мислим на сузбијање породичног насиља и насиља
над женама – изјавио је
Нестор Јосивљевић, председник поменутог савета.
Он је додао да је велики
број жена у СПС-у и да ће
панчевачки ГО испунити
законом обавезну квоту, па
ће једну трећину кандидата за градску скупштину
чинити жене.
С. П.
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТИХ ОБЈЕКАТА

РАСПЛЕТ ДРАМЕ У АПОТЕЦИ НА ВИДИКУ

Следе решења
о рушењу

НАЧИЊЕН ПРВИ КОРАК
Држава спремна
да плати пола дуга
како би рачун био
деблокиран
Ново руководство из
редова запослених?

Инспектори попис
почели од Месне
заједнице
Горњи град
Попис нелегално изграђених
објеката у Панчеву је, у складу са Законом о озакоњењу
објеката, почео у четвртак, 3.
марта. За спровођење пописа
задужено је Одељење грађевинске инспекције Секретаријата за инспекцијске послове, а ради ефикаснијег рада градоначелник је формирао посебну комисију која се
тиме бави.
Евидентирање незаконитих објеката спроводи се према утврђеном програму и по
зонама, којих има 17, а свака
од њих се поклапа с територијама месних заједница.
Прву зону од које је кренуо
попис чини Месна заједница
Горњи град. Програм пописа
с динамиком његовог извођења објављен је на интернет
адреси www.pancevo.rs, што
је званична презентација
Града Панчева.
Овлашћени пописивачи
евидентирају незаконите објекте на посебном обрасцу чију садржину је прописао надлежни министар. По окончања пописа у једној зони надле-

жни грађевински инспектор
донеће појединачна решења о
рушењу незаконито изграђених објеката.
Физичка и правна лица дужна су да приликом пописа
омогуће овлашћеним службеницима Градске управе
приступ објектима и да им
дају на увид сву расположиву
документацију која се односи
на те објекте као што су решење о наслеђивању, уговор
о купопродаји, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, грађевинску
дозволу, употребну дозволу,
поседовни лист и другу документацију која се односи на
објекат и парцелу.
Уколико не поседују наведену документацију, дужни
су да под материјалном и
кривичном одговорношћу
дају тачне и истините податке о власнику објекта и парцеле, као и да омогуће пописивачу идентификацију и
физичко мерење објекта.
Законски рок за завршетак
пописа је 26. новембар ове године. Физичка и правна лица
могу и сама пријавити незаконите зграде Одељењу грађевинске инспекције, а додатне информације могу се
добити на телефоне 013/308780 и 308-807.

ПРИЗНАЊЕ НАЛЕД-а ОЛИВЕРИ СУБОТИЋ

Подршка реформама
Чиновници стигли
на ред захваљујући
изборима
Национална алијанса за локални економски развој
(НАЛЕД) доделила је годишња признања службеницима јавне управе за изузетан учинак у послу и напорима које су током 2015.
заједно с том организацијом уложили дајући највећи
допринос примени закона
и спровођењу реформи.
НАЛЕД иначе додељује награду „Реформатор године”, али је као нестраначка
и независна институција
одлучио да овог пута то не
учини како не би утицао на
изборни процес, па су признања стигла у руке државних чиновника.
Прва на списку добитника
је Оливера Суботић, шефица
Канцеларије за локални економски развој Градске управе
Панчево. У образложењу одлуке је наведено да је она као
неуморни борац за бољи положај локалне самоуправе
који разуме да је то у интересу грађана и привреде учествовала у дефинисању улоге
канцеларије за ЛЕР у Закону

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

о улагањима и припремила
симулацију ефеката Нацрта
закона о финансирању локалне самоуправе на општинске
буџете.
Додаје се да је Суботићева
покренула питање ревитализације браунфилда у Србији
и показала спремност да се
бави реформом локалне администрације, што је у мају
прошле године Панчеву донело цертификат о повољном пословном окружењу.
Међу добитницима је само
још једна чиновница локалне самоуправе из Зрењанина,
а осталих пет признања је
додељено службеницима републичких институција.

Након дужег времена ствари у
вези с проблемима Апотеке
Панчево почеле су да се померају с мртве тачке. Састанак
који је градоначелник Саша
Павлов одржао у четвртак, 3.
марта, с менаџментом те установе, запосленима и повериоцима, могао би представљати
прекретницу у кризи кроз коју
Апотека пролази већ месецима. Он је тада представницима „Феникса”, „Фармалогиста”, „Вега фарма”, „Свис фарма” и „Медикома” ставио на
сто понуду Владе Србије о којој те веледрогерије треба да се
изјасне.
Павлов је рекао да је након
консултација с кабинетом
премијера Александра Вучића, те министарствима здравља, финансија и државне
управе и локалне самоуправе
договорено да држава до краја
ове године повериоцима Апотеке Панчево плати 325 милиона динара, колико износи
блокада рачуна те установе, а
да они заузврат дозволе градској апотеци да настави пословање.
– Предложен је Нацрт меморандума према којем део
дуга треба да буде враћен до
краја године, а да повериоци
потом с локалном самоуправом преговарају о могућности
враћања остатка дуга током
наредне три године, али без
камате и других трошкова.
Претходно смо били у Министарству финансија и ставили
им јасно до знања да у градском буџету нема пара за повериоце и тражили помоћ.
Моја је процена да смо наишли на разумевање, што је и
довело до овог састанка. То

министарство сада разматра
меморандум и надам се да ћемо наредних дана добити позитиван одговор. Након тога
би Апотека могла да добије од
Републичког фонда здравственог осигурања нешто више од
50 милиона динара за куповину лекова с позитивне листе и
медицинских помагала и да
почне поново да ради – рекао
је Павлов.
Он је додао да је свакодневно у контакту с кабинетом премијера и министарствима, те
да не сумња како ће доћи до
консолидације пословања Апотеке Панчево.
Градоначелник је рекао како локална самоуправа тре-

себе плаћање дежурстава неопходних да грађани у свако доба дана могу набавити лекове.
Павлов је напоменуо и да ће
морати да дође до рационализације пословања, која подразумева пре свега да ће најпре
прорадити апотеке које су исплативе, попут оне у Карађорђевој и „Хигије”, али и локала
у Иванову, где нема приватних апотека, па је функционисање градске апотеке једини
начин да Ивановчани дођу до
лекова. Он је рекао да је од запослених затражио да предложе будућег директора и све
чланове управног и надзорног
одбора. Тај предлог ће се наћи
пред Скупштином Панчева

да тиме не би имала шта да
изгуби, јер је штета тотална,
па би сваки помак набоље био
велики успех, а тешко да би за
неуспех било ко могао да је
оптужи.
Кандидаткиња за директорку Апотеке била је на састанку
с повериоцима код градоначелника.
– Велетрговци су били изненађени, али задовољни због
тога што је нешто ипак покренуто. Рекли су да ће претходно морати да се консултују и
да очекују нове разговоре –
испричала је Меланија Бонин.
Она је навела да ће са 60 милиона динара, колико ће добити од Фонда, Апотека моћи да

Фармацеути и Павлов склопили примирје
нутно чини све што може да
помогне том процесу. Маркице за превоз су већ подељене
запосленима, а Министарство
финансија је дозволило отварање посебног подрачуна на
који ће из текуће буџетске резерве бити уплаћене две заостале зараде да би запослени
имали од чега да живе док не
почну да раде и зарађују. Први
човек Панчева је рекао како је
власт спремна да преузме на

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

наредних дана, јер је то један
од предуслова да установа
проради.
Меланија Бонин, фармацеуткиња запослена у Апотеци,
потврдила је да је колектив њу
предложио за директорку, али
је навела како још није одлучила да ли ће прихватити ту
дужност. Њено двоумљење је
логично с обзиром на стање у
којем је та здравствена установа. С друге стране, чини се

набави лекове за рад, али да ће
требати доста времена да апотеке буду напуњене лековима и
да фармацеути тако зараде своје плате. Напоменула је и да су
неки од локала који су добро
радили у међувремену изгубљени због неплаћања закупа, а
у њих су се уселили приватници. Криза је у приватне апотеке
одвела и пацијенте, па враћање
у посао Апотеке Панчево неће
бити нимало лак задатак.

Маја Судимац, дипломирани инжењер заштите биља

Фитосанитарне мере приликом производње расада
Појава болести може значајно
угрозити производњу квалитетног расада. Зато је превентива
важна, а подразумева поштовање основних фитосанитарних
мера. Уколико један од чинилаца
који следе у тексту не буде поштован, може доћи до нерешивих проблема чија последица је
пропадање расада.
1. Уколико се сетва обавља
у старим контејнерима, они
морају бити опрани и стерилисани.
2. Стерилизацију је најбоље
обавити потапањем посуда за
сетву у трајању од 10 секунди
у раствор од једног дела варикине и четири дела воде, или
у 70-процентни алкохол. Столове и полице на којима стоје
саксије треба добро опрати од
честица земље и биљних остатака и премазати раствором
дезинфекционог средства.
3. Користити стерилан супстрат за сетву.
4. Избегавати претерано заливање биљака, обезбедити
дренажу супстрата и заливати
у току преподнева. Биљке би
требало да се осуше током дана јер су ноћу температуре
ниже, па се вода спорије цеди.
5. Иако се оптималне вредности влажности ваздуха у зависности од врсте поврћа крећу од
50 до 85 процената, за спречавање полегања засада треба одржавати влажност до 75 одсто.
6. Полегање се ређе јавља
код земљишта које има pH

вредност 6,4 него код оног са
pH вредношћу 7,5. Неопходно
је повремено контролисати
pH вредност супстрата, јер се
она заливањем повећава.
7. Температура ваздуха не
сме прелазити 25 степени
Целзијуса. Због изузетно великих разлика у температури током дана и ноћи неопходно је
редовно проветравати објекте
за производњу расада и не дозвољавати стварање кондензационих капи на фолији заштићеног простора.
Хемијске мере заштите подразумевају примену фунгицида на бази пропрамокарб-хидрохлорида и пропамокарбхидрохлорида у комбинацији

са фосетил-алуминијумом.
Они се примењују заливањем
супстрата након сетве и након
ницања биљака.
Полегање расада изазива
гљива Pitium debaryanum која
се најчешће јавља у условима
када после сетве наступи период ниских температура и
када је семе недовољне енергије клијања посејано превише дубоко у збијено и влажно
земљиште. Уколико се уоче
полегле биљке, потребно их је
избацити из објекта. Остале
незаражене биљке у контејнеру треба обавезно заштитити
применом фунгицида.
Карактеристични симптоми
у расаднику и топлим лејама

који указују на болест су проређено ницање и „падање” тек изниклих биљчица. Први знак заразе полеглих биљака је појава
воденасте некрозе на хипокотилу у нивоу земљишта која се брзо шири на целу биљку. Затим
се ствара сплет мицелије од које полазе беличасти кончићи и
шире се по површини земље.
Цела биљка захваћена болешћу
пропада убрзо након ницања.
Зараза се на околне здраве биљке шири за неколико дана.
Оболели расад не може дати очекиване приносе, а често
може доћи до потпуног пропадања расада пре његовог
изношења на стално место
производње.
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ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОГЛАВЉЕ 27 – ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ
И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Капиталне
инвестиције
у наредних десет
година
Велики градски
центри имаће предност
Недавно је Народна скупштина усвојила сет измена и допуна еколошких закона. Убрзо
након тога Европска комисија
је поздравила напредак Републике Србије у области животне средине и климатских промена након усвајања измена и
допуна закона који регулишу
ту област, доношења националног плана за инвестирање
у ту област, као и стварања
предуслова за оснивање зеленог фонда.
Похвале су уследиле после
састанка преговарачке групе за
Поглавље 27 који је одржан у
оквиру заседања Пододбора за
саобраћај, енергетику, животну
средину, климатске промене и
регионални развој у Бриселу
почетком марта. Дискутовало
се о свим важним темама преговарачког процеса који се односи на животну средину и
климатске промене, тј. на стање законодавства и питања
квалитета ваздуха и вода, заштиту природе, индустријско
загађење, хемикалије и буку.
Опет стратегија
Званичници ЕУ истакли су да
Србија први пут има јасне циљеве, планове и финансијске
процене када је у питању заштита животне средине и одрживи развој. Подсетили су да
је наведена област једно од
најзахтевнијих и најскупљих
преговарачких поглавља, као
и да се процењује да ће Србија за финансирање развоја

Зграда Европске комисије у Бриселу
еко-инфраструктуре (изградња депоније и система за
третман отпада и отпадних
вода) морати да издвоји 7,88
милијарди евра.
Посебно је истакнуто да је
Србија свесна ризика с којима
су се суочавале друге земље
кандидати, а који се најчешће
односе на недовољно људског
капацитета у преговарачком
процесу. С друге стране, по-

стигнут је значајан напредак у
погледу припреме инфраструктурних пројеката, нарочито у сектору управљања отпадом и отпадним водама.
Планирано је да велики градски центри имају предност у
погледу израде документације
и финансирања пројеката, а
међу њима је и Панчево. Припремљена су стратешка документа за оснивање имплемен-

тационе агенције за пројекте у
области животне средине, као
кровне агенције за планирање,
пројектовање, финансирање,
имплементацију и надзор пројеката из области заштите животне средине.
Панчево и ЕУ
Са усвајањем нових одредби
отворила се могућност да локалне самоуправе конкуришу
за средства из засебног еколошког фонда из којег ће се у наредних десет година финансирати реализација неопходних
капиталних пројеката који
треба да унапреде област заштите животне средине.
Да подсетимо, све ове измене
су у склопу процеса евроинтеграција. Европска комисија је
током скрининга за Поглавље 27
о животној средини, одржаног у
септембру и новембру 2014. године, оценила да српско законодавство у овој области знатно заостаје за законодавством ЕУ и да
је примена постојећих еколошких одредби веома лоша. Када
је реч о нашем граду, проблем у
преговорима са ЕУ о питањима
из Поглављу 27 представља чињеница да у Панчеву и даље егзистирају технолошки застарела
постројења и да наш град нема
систем за прераду отпадних вода. Када је реч о индустрији, став
Европе је веома јасан – „Петрохемија”, „Азотара” и Рафинерија
морају обезбедити технологије
које задовољавају високе стандарде прописане директивама
што регулишу област заштите
животне средине. Србији ће бити дато одређено време да реши
овај проблем. Уколико наша држава не буде испунила очекивања, једног тренутка ЕУ комисија
ће сама проценити и преломити
– затварање спорних погона биће услов за пријем у европску
породицу.

УСПЕХ МАТЕМАТИЧАРА

Панчевци неумољиви
За наш град се од 5. марта може рећи да је не само град физичара већ и град математичара. Наиме, на 58. државном
такмичења у математици,
одржаном прошлог викенда у
Краљеву, наши суграђани –
ученици београдске Математичке гимназије и панчевачке
гимназије „Урош Предић” –
остварили су сјајне резултате.
Тако панчевачки математичари стају раме уз раме с физичарима, који већ годинама харају нашим и међународним
такмичењима.
Стари знанци Огњен Тошић, Даница Зечевић и
Александар Милошевић, ђаци Математичке гимназије,
освојили су прва два места у
категорији трећег разреда
(А-група: ученици математичких гимназија). Огњен је
освојио прво место, а Даница
и Александар су били други.
С друге стране, ученици
Гимназије „Урош Предић”, који су се надметали у Б-групи
(ђаци општих гимназија),
показали су висок ниво знања и с правом понели титуле

шампиона и вицешампиона
с државног првенства. Тијана
Јакшић је била прва у категорији ученика првог разреда, а
Данило Зечевић је освојио
друго место. Када је реч о ђацима другог разреда, наш суграђанин Алекса Врачар понео је титулу вицешампиона.
У категорији трећих разреда
првак је Никола Булатовић, а
друга је била Марта Бошњак.
Математичка такмичења
помажу у развијању аналитичког размишљања и на њима се решавају занимљиви и
нестандардни задаци. Каткад
је, поред математичког образовања, неопходно поседовати и изражену креативност,
како би се досегло коначно
тачно решење. За развијање
ових способности неопходна
је подршка професора. У
овом случају велике заслуге
за успех ђака панчевачке
гимназије има професор
Мирко Војиновић.
Редакција листа „Панчевац”
овом приликом честита математичарима и њиховим менторима на постигнутом успеху.

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ АП ВОЈВОДИНЕ

Подршка националним
заједницама

ПЕДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Прослављен дан „Брацине школе”
Основна школа „Борисав Петров Браца” обележила је 55 година постојања.
Прослава значајног јубилеја трајала је
неколико дана, а наставници и ђаци организовали су велики број занимљивих
активности прошле недеље. Спортски
дан је донео надметања у кошарци и одбојци, а ђаци нижих разреда проверили
су спретност и брзину на полигону
спретности. У пријатељском одбојкашком
сусрету снаге су одмерили родитељи,
наставници и ученици.
Љубитељи лепе речи имали су прилику
да се друже с Васом Павковићем, познатим панчевачким писцем и књижевним
критичаром, бившим учеником те школе,
и да сазнају ко су били најстрожи и најза-

нимљивији наставници „Брацине школе”
пре готово пола века. Ђаци су представили своје литерарне радове познатом писцу и критичару, а потом је уследио
стручни осврт и коментар Васе Павковића. У недељи прославе ученици су се такмичили и у различитим друштвеним
играма и представљени су ручни радови
ђака из креативних радионица организованих у школи.
У петак, 4. марта, приређен је занимљив и богат културно-уметнички
програм у холу школе. Песма, игра,
рецитације и скечеви обележили су
овогодишњу централну манифестацију
посвећену прослави дана ове образовне
установе.

МОДЕРНИЗАЦИЈА НИС-а

Савремена возила
Возни парк компаније НИС
додатно је модернизован након набавке осам нових цистерни последње генерације за
превоз белих нафтних деривата,
првенствено авио-горива, због
повећане потражње за овом
врстом услуге на тржишту
нафтних деривата и у оквиру
компанијског програма модернизације транспортних капацитета.
Реч је о возилима реномираних светских произвођача
које одликују врхунске тех-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ничке карактеристике, између осталог и уграђени мотори

класе еуро-6, који доприносе
заштити животне средине и

мањој потрошњи погонског
горива. Тренутно су у функцији превоза авио-горива од
Рафинерије нафте Панчево
до београд ског аеро дро ма
„Никола Тесла” четири нове
цистерне, а испорука преосталих возила биће завршена
до почетка априла. Према речима менаџмента руско-српског нафтног гиганта, реализацијом овог програма НИС
ће модернизовати возни парк
и та ко допринети очувању
животне средине. Менаџмент
истиче да НИС, као одговорна компанија, истовремено
води рачуна о очувању квалитета дерива та приликом
транспортовања, као и о њиховој безбедној дистрибуцији
клијентима.

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице одржао је у
понедељак, 7. марта, конференцију за новинаре у згради
Бановине у Новом Саду. Том
приликом је било речи о актуелним конкурсима које је Секретаријат расписао у области
образовања и у области остваривања мањинских права и
верских питања за 2016. годину. Реч је о 13 конкурса за текућу годину, за чију је реализацију издвојено око 139 милиона динара. Од тога је 115
милиона намењено за осам
конкурса из области образовања, а 23 милиона за пет конкурса из области остваривања
права етничких заједница, цркава и верских заједница.
На конференцији је о актуелним конкурсима говорио
потпредседник Покрајинске
владе и покрајински секретар
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ
Њилаш. Према његовим речима, надлежни покрајински
орган ће тежити да одабере
оне пројекте који ће задовољити различите потребе грађана Војводине. Он је позвао
све заинтересоване организације, установе и удружења с

територије АП Војводине да
се упознају са условима конкурисања који су наведени у
огласима и на сајту Секретаријата за образовање, како би
правилно попунили конкурсне пријаве и приложили сву
потребну документацију.
Конкурси и сви детаљи и
услови конкурисања објављени су у „Службеном листу АП Војводине”, у дневном листу „Дневник”, у
штампаним медијима који
излазе на језицима националних заједница, као и на
сајту Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
(www.puma.vojvodina.gov.rs)
и сајту Покрајинске владе
(www.vojvodina.gov.rs). Сви
конкурси су отворени до 31.
марта 2016. године.
Реч је о конкурсима који
афирмишу мере и процесе за
интеграцију Рома; финансијски помажу органе и организације у АП Војводини у чијем
раду су у службеној употреби
језици и писма националних
заједница; чувају и негују међунационалну толеранцију у
Војводини; пружају подршку
организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини итд.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Свеприсутно насиље

Пише:
др Мирослав Тепшић
Трибине о вршњачком, породичном или неком другом
насиљу имају циљ да скрену
пажњу на овај велики друштвени проблем. Ипак, у свеопштој клими прихватања
насиља као нормалног животног обрасца чини нам се
да овакав вид борбе није довољан, па макар био подржан
одговарајућим законима.
Родитељи, наставници и
лекари постају инфериорни
наспрам разузданих „клаберки” наоружаних арсеналом псовки, увреда, претњи
и борилачких вештина. Још
ако се ту нађе и понеки жестоки момак криминалног
педигреа, забави нема краја. Уосталом, шта очекивати
од медијских магната чија
се друштвена и национална
свест буди само у моменти-

ма непосредне опасности по
сопствену јахту.
Такозвано дигитално насиље не треба потцењивати,
јер је оно свеприсутно у животу младих и деце од најранијег узраста. Од насилних
видео-игрица, филмова и
„Јутјуб” клипова, преко таблоидних и ријалити скаредности, па све до размене претећих порука на друштвеним
мрежама и примењеног насиља. Претпостављам да вас
неће изненадити уколико чујете да је неко некоме пресекао вратне крвне судове, да је
неко некога упуцао пиштољем, да је неко некога чупао
за косу и вукао по поду. Све
то, и још много више, десило
се у само неколико дана наших ургентних активности.
Конкретни подаци су небитни, јер се овакви примери сусрећу у различитим срединама, социјалним и старосним
групама.
Хајде за почетак да не
прихватамо родитељство и
одрастање здраво за готово,
да не третирамо наставнике, здравствене или социјалне раднике као буџетски
терет, а да нам млади људи
не буду извозни артикал
или потрошна роба, зависно
од квалитета.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Упорна ешерихија
Одговара: др Милан Вишекруна, уринарног тракта су по
спец. уролог
природи лакше, не прате
их поремећај општег стања
Питање: Упркос терапији и фебрилност, али понекад
антибиотицима упорно ми делују драматично због изсе већ четири године враћа разите симптоматологије
мокраћна инфекција иза- (учестало и болно мокрење,
звана ешерихијом коли. лажни позиви на мокрење,
Постоји ли ефикаснији на- болови, понекад крв при
мокрењу). Све уринарне
чин да се изборим с њом?
инфекције се морају праОдговор: Инфекције ури- вилно лечити због склононарног система по својој сти да рецидивирају и преучесталости заузимају дру- ђу у хроничну форму, када
го место, одмах након ре- је и лечење дуже, скупље и
спираторних, а по тегобама свакако оптерећујуће за пакоје изазивају представљају цијента.
Судећи по питању, код
немали здравствени провас је реч о рецидивирајублем широке популације.
Зависно од дела уринар- ћим циститима (упала моног система који захватају, краћне бешике) који су
као и од тежине клиничке прешли у хроничну форслике, грубо се деле на ин- му. С обзиром на специфекције горњег уринарног фичност терапије, свакако
система (бубрег и мокраћни се морате јавити урологу.
канал) и инфекције доњег Лечење у оваквим случајеуринарног тракта (мо- вима се спроводи циљакраћна бешика и мокраћ- ном антибиотском терапина цев). Код мушкараца се јом или употребом уроанчесто уз упалу бешике ја- тисептика уз примену ваквља и упала простате (уро- цине за ешерихију, која се
у облику капсула узима
генитална инфекција).
Инфекције горњих мо- неколико месеци.
краћних путева су по свом Треба имати у виду и то да
току и клиничкој слици те- се понављане инфекције
же. Доводе до фебрилно- мокраћне бешике могу јасти, лошег општег стања и у вљати као пропратна ставећини случајева захтевају ња других, озбиљнијих
болничко лечење „озбиљ- уролошких обољења, па се
нијом” антибиотском тера- свакако јавите на преглед
пијом. Инфекције доњег ради дијагностике.
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).

ЗАХВАЛНОСТ МЕДИЦИНАРИМА

Хумани и професионални
Породица Васиљевски из
Панчева доставила је нашој
редакцији писмо у којем жели јавно да захвали медицинском особљу панчевачког Дома здравља и Опште бонице
на хуманости, професионалности и љубазности које су

исказали приликом лечења
члана њихове породице. Они
посебно захваљују др Верици
Милић Савић, др Бранки Вујасиновић и др Мирјани Стојановић, као и медицинским
сестрама Ани Марковић и
Сањи Марјановић.

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

МАРТ – МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА

РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ И ЗДРАВ ЖИВОТ
КАНЦЕРУ СУ РАК-РАНА
У Панчеву 550–650
особа годишње оболи
од карцинома
На многе факторе
ризика се може
утицати

у 2012. години. Очекује се да
ће до 2032. године ова болест
задесити чак 25 милиона људи
широм света. На основу података Регистра за рак Завода за
јавно здравље, у Јужнобанатском округу годишње 1.350
особа оболи и 930 умре од малигних болести (од тога само у

де организовани скрининг
програми рака дебелог црева и
дојке. Током прошле године на
скрининг колоректалног карцинома у Панчеву позвано је
12.728 особа, а њих 3.006 је
урадило тест на окултно крварење. Откривено је осам карцинома, пет других обољења

зност, неправилна исхрана и
физичка неактивност, конзумирање алкохола, претерана изложеност сунчевој светлости или
вештачком светлу у соларијумима. На настанак рака утичу и
канцерогени из животне и радне средине, а ова болест може
бити и последица инфекције хе-

Панчевачки Завод за јавно
здравље и Превентивни центар Дома здравља ће у овом
месецу, посвећеном борби
против рака, организовати низ
активности током којих ће наши суграђани и суграђанке
имати прилику да ураде превентивне прегледе и да обаве
разговоре с лекарима на тему
здравог живота и раног откривања малигних болести.
Мештани Глогоња су то могли да учине већ у среду, 9.
марта, а наредног четвртка,
17. марта, од 8 сати, прегледи
ће се обављати у Месној заједници Војловица. За 30. март,
такође од 8 сати, заказана је
посета Месној заједници у Банатском Новом Селу. Лекарима
ће се придружити и техничари
из Завода за јавно здравље. У
малој сали Градске управе у
среду, 16. марта, у 12 сати, биће приређена трибина под називом „Превенција и рано откривање малигних болести”,
намењена како здравим суграђанима, тако и онима који се
већ боре против неког облика
карцинома.
Мрачна статистика
После болести срца и крвних судова малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи у већини земаља у развоју, али и у Србији.
Нимало светла статистика
каже да се сваке године у нашој земљи дијагностикује око
36.000 нових случајева малигних болести, а од рака умре
више од 20.000 људи. Према
проценама Светске здравствене организације, оболевање од
малигних болести у свету је
порасло са 12,7 милиона људи
у 2008. години на 14,1 милион

Панчеву 550–650 особа оболи
и 370–400 умре).
У Србији су донети национални програми за скрининг
рака грлића материце, рака
дојке и колоректалног рака, који у наредном периоду треба
знатно да смање оболевање и
умирање од наведених болести.
Скрининг програми
По препоруци Министарства
здравља, у Панчеву се спрово-

дебелог црева и дијагностиковано је и одстрањено 37 полипа. На скрининг рака дојке позвана је 6.831 жена, а њих
1.227 је урадило мамографију.
Откривена су два карцинома, а
код осталих сумњивих налаза
у току је додатна дијагностика.
Међу најзначајнијим факторима ризика који могу довести
до малигнитета су они на које се
може утицати: пушење, гоја-

патитисом Б или Ц вируса (рак
јетре), хуманим папилома вирусом (рак грлића материце), бактеријом хеликобактер пилори
(рак желуца) итд.
У великом броју случајева
малигне болести су излечиве
уколико се открију на време.
Редовном посетом свом изабраном лекару дајете себи
шансу да будете бржи од болести. Искористите је!

НОВИНЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА

Унапређена Школа родитељства
Све труднице из нашега града
имају могућност да похађају
Школу родитељства која ради
у оквиру Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља. Овај организовани групни здравственоваспитни рад је
однедавно унапређен и од
овог месеца с будућим мамама ради проширени тим, који
сада чине специјалиста гинеколог акушер, акушерска сестра, поливалентна патронажна сестра, педијатријска сестра и стоматолог.
Будући родитељи у школи
савлађују вештине које се тичу
исхране и неге труднице, новорођенчета и одојчета и припреме труднице за порођај и
добијају савете стоматолога,

као и одговоре на питања на
тему успешног родитељства.
Полазници имају могућност
да на практичним часовима
уче кроз сопствено искуство и
искуства других родитеља.
Предавања су пропраћена и
пројекцијама филмова. Школу могу похађати све труднице од момента јављања изабраном гинекологу у Саветовалишту за труднице, када им
се одређују и термини предавања.
Посебну новину у оквиру
Школе родитељства представља едукативни програм психофизичке припреме за порођај, намењен трудницама од
26. недеље трудноће, као и
онима чија је трудноћа ризич-

на. Како би чин доношења новорођенчета на свет протекао
безболно и без ризика за мајку
и бебу, током овог програма
полазнице се информишу о
значају физичке активности,
јачању мускулатуре, контроли
бола и активном учешћу у току порођаја, а раде и вежбе
опуштања и дисања, као и
припремне вежбе за порођај.
Тренутно Школу родитељства похађа двадесетак трудница распоређених у четири
термина, а очекује се да ће
ускоро тај број бити и већи.
Заинтересоване будуће маме
све додатне информације о
овом програму могу добити од
свог изабраног гинеколога у
Дому здравља.

ЛЕПА АКЦИЈА КОМПАНИЈЕ „МЕКДОНАЛДС”

Помоћ за Дечје одељење болнице
Новац сакупљен током марта у оквиру традиционалне
акције добровољног прикупљања прилога у „хуманитарним касицама” у ланцу
ресторана „Mекдоналдс” биће намењен за обнову Дечјег
оде ље ња Оп ште бол ни це у
Панчеву – најавила је компанија „Mекдоналдс”.

„Ова акција има циљ да се
пружи подршка лекарима и
медицинском особљу да обезбе де ква ли тет ни је и успе шније лечење најмлађих пацијената. Донацију обезбеђују гости ресторана, а прилози
се прикупљају у касицама,
које се налазе на пултовима
за наручивање хране”, наводи

се у са оп ште њу ком па ни је
„Mекдоналдс”.
Иницијатори ове лепе акције
најављују да ће о износу који ће
бити прикупљен и дониран обавестити јавност по њеном завршетку. Они најављују и да ће
пројекат „Хуманитарне касице”
током ове године бити реализован и у другим градовима у на-

шој земљи, у сарадњи с различитим институцијама, како би помоћ стигла тамо где је најпотребнија.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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НЕУОБИЧАЈЕНА РЕАКЦИЈА ЈЕДНОГ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

ОСПОРИО КАЗНУ ЗА
САОБРАЋАЈНИ ПРЕКРШАЈ

Велико интересовање за
руске салате
Сала Дома Војске Србије била је
прошле суботе премала да прими све
наше суграђане који су хтели бесплатно да пробају руске салате и учествују у манифестацији посвећеној
том специјалитету коју организује
Друштво српско-руског пријатељства
из нашег града „Доситеј Обрадовић".
Циљ „Дана руске салате у Панчеву", како се та манифестација званично зове, јесте јачање веза наше
државе и Русије. Ове године се у
спремању омиљеног специјалитета из
те државе такмичило 107 учесника из
Панчева и многих других градова у
Србији. Захваљујући томе премашен
је прошлогодишњи рекорд.
Овогодишњим „Данима руске салате у Панчеву” присуствовали су и
представници Владе Србије и амбасада пријатељских земаља, представници Војске Србије, црквени
великодостојници, чланови друшта-

ва српско-руског пријатељства из
многих градова широм Србије, као
и бројни представници политичких
партија и привредних фирми које
подржавају рад друштва „Доситеј
Обрадовић”.
„Дане руске салате у Панчеву”
пратиле су и бројне новинарске екипе, међу којима су биле две из Русије и по једна из Црне Горе и
Македоније. Ове године је премашен прошлогодишњи рекорд по
броју такмичара и учесника, а организацију ове манифестације су помогли Градска управа и Туристичка
организација Панчева.
По оцени жирија најукусније руске
салате ове године су направили Тамара Полић, Удружења жена „Доловке”, ученици Пољопривредне школе
из Вршца, Јелена Жугић, чланови
Шаховског клуба „Аљехин” и дом
„Срце”.
М. Г.

ПИСМО ЧИТАЛАЦА
Боро М. жалио се
Прекршајном суду
због налога полиције
Судија који води
поступак затражио
стручно мишљење
Наш суграђанин Боро М. није хтео да
се олако помири с тим да му је саобраћајни полицајац написао казну
због наводног прекршаја који је починио у близини бувљака, у Улици
Светозара Шемића.
Незадовољан због тога, он се жалио
Прекршајном суду. Да би оспорио решење на основу којег му је одређено
да плати казну, он је поред приговора
доставио и фотографије саобраћајних
знакова у тој улици и у споредним
улицама, које је сам начинио.
Судија коме је поверен овај прекршајни поступак није хтео да исхитрено донесе одлуку, већ се обратио
Дирекцији за изградњу и уређење
града и „Војводинапуту”, и затражио
да њихови стручњаци дају своја мишљења о овом случају.
Ко је у праву?
„Молимо вас да се изјасните у вези с
тим да ли је у потпуности исправно постављена саобраћајна сигнализација у
Улици Светозара Шемића. На фотографијама које је приложио окривљени Боро М. види се да у свим бочним
улицама нема одговарајућих саобраћајних знакова за пут са једносмерним
саобраћајем, као и да нема компатибилног саобраћајног знака забране саобраћаја у једном смеру, за разлику од
саобраћајне сигнализације у другим
деловима града”, пише у писму које је
судија послао „Војводинапуту”.
Представник „Војводинапута” који
је дао своје стручно мишљење у овом
случају у допису Прекршајном суду
је истакао да је његов лични став да
саобраћајна сигнализација није ис-

правно постављена у Улици Светозара Шемића.
„Ово питање треба упутити и Дирекцији за изградњу и уређење града,
што је већ учињено, као и Агенцији за
саобраћај и Инспекцији за јавне путеве и саобраћај Града Панчева. Што се
тиче питања да ли је окривљени Боро
М. начинио прекршај крећући се
Улицом Славка Бокшана у смеру
Улице Светозара Шемића због тога
што је раскрсница тих улица неадекватно регулисана и на њој недостаје
саобраћајни знак ’забрана саобраћаја
у једном смеру’, из његове изјаве не
може да се закључи из које од суседних улица је доспео у Улицу Славка
Бокшана. Одговор на то питање био
би пресудан у опредељивању да ли је
окривљени направио саобраћајни
прекршај. Иначе, није његово да се
бави техничком регулацијом саобраћаја”, пише у допису који је упућен из
„Војводинапута”.
Поводом овог случаја „Панчевац”
се обратио Милану Ђурићу, шефу
Саобраћајне инспекције. Он је изјавио да у нашем граду већ дуже време постоји проблем због тога што
има оних који скидају и краду саобраћајне знаке, не размишљајући о
томе да тако могу створити проблем
за друге возаче.
Додао је да је то кажњиво и да су за
оне који не презају од таквих ствари
предвиђене строге казне. Међутим,
када је о томе реч, мало шта се може
предузети уколико неко не пријави да
је приметио лице које краде саобраћајни знак, или ако та крађа не буде
снимљена.
Сумњам да би саобраћајац погрешио
– Између осталог, једна од наших дужности је да у контролама саобраћаја
које обављамо утврђујемо постоје ли
на неком месту одговарајући саобраћајни знаци који су предвиђени пројектом Агенције за саобраћај. Уколико
утврдимо да неки знак недостаје, обавештавамо Дирекцију за изградњу и

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Добро вече, комшија!
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас у какве је лажи најлакше поверовати. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге „Ђаво је
дошао по своје” Лаша Кеплера за два
наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„У лажи своје жене и свог лекара.
Само они знају колико је лаж потребна неким људима.” 063/8524...
„Толико смо се лажи наслушали
последњих година да ми је сада тешко и у истину поверовати.”
062/2137...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одгово-

ра на питање шта за њих значи препустити се уживањима и декаденцији.
Они ће освојити по један примерак
књиге „З: Роман о Зелди Фицџералд”
Терис Ен Фаулер.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Некада су то била путовања, зимовања и летовања, а данас куповина
књиге, парфема или вечера у ресторану.” 065/4503...
„Сести и јести, јести, јести, па пропасти са стилом код комшије испод.”
064/9037...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите
на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

уређење града о томе и налажемо јој
да поново постави знак кога нема. То
се скоро није десило у близини бувљака, јер би нас неко сигурно о томе
обавестио. Када је реч о овом конкретном случају, не верујем да би саобраћајни полицајац направио пропуст и написао прекршајни налог возачу упркос томе што саобраћајни
знак недостаје. Могуће је да се десило да су саобраћајни знаци накнадно
украдени, након што је саобраћајни
полицајац написао возачу налог, и да
је он тада фотографисао – додао је
Ђурић.
Он је истакао да је важно да возачи који желе да оспоре прекршајне
налоге које добију од саобраћајних
полицајаца реагују што брже. Одмах
треба да се жале саобраћајном полицајцу који им је написао налог, а ако
он на то не реагује, истог дана треба
да затраже тзв. накнадно судско одлучивање. Уз захтев за то обавезно
треба да доставе фотографију из улице у којој су кажњени.
М. Глигорић

Заштитити Тамиш
од рибокрадица
Криволов рибе на Тамишу достигао
је незапамћене размере иако је законом забрањен. На сваком делу те
реке, од њеног ушћа у Дунав па до
Опова, могу се видети мреже.
Рибокрадице се понашају бахато,
а рибочуварска служба уопште не
функционише, на шта упозоравају
пецароши који не крше закон и користе штапове и удице.
Изненађује то што се мреже постављају у реку и испод тамишког кеја,
у непосредној близини центра града.
У суботу 27. фебруара приметили
смо мрежу дугачку око 30 метара која је била развучена од простора за
паркирање чамаца код ресторана
„Шајка” па све до средине реке.
Рибокрадицу који је поставио
мрежу очигледно није било брига да
ли ће га неко видети и није се бојао
да ће бити кажњен. И поред тога,
мрежа је извучена и уништена, што
је снимљено и прослеђено на профиле двеју пецарошких група на
„Фејсбуку”.

Овакав јавашлук и очајно газдовање Тамишем довешће до потпуног
уништења рибљег фонда. Ситуација
је алармантна, јер се мреже налазе

на пет метара једна од друге дуж читавог тока Тамиша.
Да би се та река сачувала, неопходно је да се поново организује рибочуварска служба и да све надлежне
институције и службе посвете више
пажње томе. У супротном ће сва риба из Тамиша нестати и преостаће
само да деци причамо како се некад
пецало на тој реци.
Риболовци Немања Крањц
и Миле Антић

НАША АНКЕТА
ЗБОГ ЧЕГА ИМА МНОГО НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА?

Криви су неодговорни власници

М. МИЛИЋ

Д. СТЕВАНОВИЋ

Проблем с којим се Град и становници Панчева свакодневно суочавају су
напуштене животиње. Због недостатка
простора и новца немогуће их је све задржати у азилу. Разна удружења, љубитељи животиња и „Зоохигијена”
често спроводе акције поклањања и
удомљавања напуштених паса и мачака, међутим њихов број се не смањује.
Ове недеље питали смо суграђане
ко је крив за такву ситуацију и на који начин би она могла да се реши.
МИЛАН МИЛИЋ, запослен:
– Ја сам лично спасао и удомио напуштеног пса са улице. Заиста има
много луталица, а за то су пре свега
криви власници који их напуштају и
сматрам да њих треба кажњавати што
више, јер се онда можда не би понављали такви случајеви. Мислим да
пси не представљају опасност за грађане, али опет то зависи од човека и
од тога колико је пас истраумиран, а
за те трауме смо опет криви ми људи.
ДАРИНКА СТЕВАНОВИЋ, пензионерка:
– Људи су криви јер напуштају животиње. Има их баш много, а чини

С. ПАНДУРОВ

Д. ВУЈИСИЋ

ми се да тај број из дана у дан расте
и у свакој улици их има. Те власнике обавезно треба кажњавати, јер деца иду сама у школу и уколико их
пси нападну, мислим да она не би
могла и знала да се одбране. Не треба имати животињу уколико не бринемо о њој.
СВЕТИСЛАВ ПАНДУРОВ,
спортски радник:
– Несавесни људи који напуштају
своје животиње су највећи проблем и
њих треба кажњавати. Мене лично
никада пси нису напали, али то не
значи да не представљају уопште опасност за грађане, јер их највише има
у чопорима. Сматрам да „Зоохигијена” у складу са својим могућностима
добро ради посао, јер стерилише скоро све животиње.
ДАМЈАНА ВУЈИСИЋ,
студенткиња:
– Криви су неодговорни власница
паса и мачака којима су они занимљиви одређено време, па их затим
напусте. Онда тим истим људима
представља проблем када се они раз-

Г. КОРАЋЕВ

Љ. БУЛИЋ

множавају на улици, а ни сами их
нису стерилисали. Неопходно је кажњавати суграђане који се тако понашају, јер су они главни узрок
проблема.
ГОРАН КОРАЋЕВ, пензионер:
– За проблем великог броја напуштених животиња су свакако криви
људи. Због такве ситуације сматрам
да треба одвојити новац да би се мало више помогло азилима. Свакако
не треба убијати животиње, али морале би све да се стерилишу, а то кошта.
Неодговорни власници који их избацују на улицу чим порасту, морали би
да се кажњавају.
ЉИЉАНА БУЛИЋ, домаћица:
– Ја имам једног пса, а нажалост
ових напуштених је све више на улицама. То није у реду, јер се дешава да
нападају људе, гладни су и стварно
представљају опасност. Некако би то
морало да се реши – или кажњавањем људи који их избацују, или затварањем паса у азиле.
Анкетирала С. Првуљ
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ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ НА СТРЕЛИШТУ

МУЖ НАПАО ЖЕНУ НОЖЕМ
Насилник избо супругу
пред децом, под
дејством алкохола
Од почетка ове године
518 жена пријавило
насиље
ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА САОПШТИЛА

Ухапшен осумњичени
за суботњу пуцњаву
Након интензивног оперативног рада панчевачки полицајци су ухапсили М. С. (1991) из
Панчева због постојања основа
сумње да је извршио кривична
дела изазивање опште опасности, недозвољена производња,
држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја, и наношење тешких телесних повреда.
Он је прошле суботе, 5. марта, око 17 сати, пуцао из пиштоља у групу младића у Улици Лава Толстоја у насељу Те-

сла и двојицу тешко повредио.
Након пуцњаве је одмах побегао, али га је полиција брзо
идентификовала, расписала
потрагу за њим и доставила
свим граничним прелазима
његову фотографију с подацима за случај да покуша бекство
преко границе.
Полицијска управа Панчево
је саопштила да је ухапшеном
одређен 48-часовни притвор и
да ће, када он истекне, бити
приведен у тужилаштво које је
надлежно у овом случају.

ПЕНЗИОНИСАН БИВШИ НАЧЕЛНИК
ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Издржао притиске
и уцене
Од почетка овог месеца на врху Полицијске управе у Новом
Пазару није више Драган Терзић, наш некадашњи суграђанин и бивши начелник панчевачке полиције.
Он је пензионисан на лични
захтев након тридесет година
рада, током којих је био на челу алибунарске, панчевачке и
новопазарске полиције. Једно
време је био саветник Ресора
јавне безбедности Министарства унутрашњих послова Србије и руководилац Штаба
МУП-а за Косово и Метохију,
као и помоћник директора
полиције.
У изјави коју је дао медијима
након пензионисања рекао је да
је на основу постигнутих резултата Полицијска управа Нови
Пазар проглашена за најбољу у
Србији прошле године. Додао је
да је то остварено захваљујући
доброј координацији и сарадњи
између полицајаца и осталих
запослених, а наследнику је пожелео да настави унапређивање
рада новопазарске полиције у
интересу свих становника тог
краја.
Терзић је успешно водио
новопазарску полицију у више него тешкој ситуацији коју
су обележавали криминал,
политичка нестабилност због
сталних тензија између присталица Муамера Зукорлића

У стану на Стрелишту у суботу, 5. марта, у јутарњим часовима, наш суграђанин И. К.,
стар 41 годину, напао је ножем и тешко повредио своју
четрдесетосмогодишњу супругу.
Начелник Службе хитне помоћи др Мирослав Тепшић
изјавио је да је она пребачена
у Општу болницу у тешком
стању.
Директор панчевачке болнице Небојша Тасић рекао је
да је повређена жена, након
што јој је указана лекарска помоћ због посекотина на надлактици, десној шаци и врату,
ране у пределу груди и повреде на глави, смештена на хируршко одељење и да јој живот није у опасности.
Нападачу је најпре одређен
48-часовни притвор, а по његовом истеку полиција га је
предала надлежном тужилаштву.
У изјави коју је дала новинарима неких београдских медија С. С. је изјавила да ју је
муж напао у присуству њихове

деце и да је био под дејством
алкохола.
Она је додала да је пре годину дана напустила супруга зато што ју је често злостављао,
али да су се на инсистирање
деце помирили и, након његовог обећања да јој више неће
правити никакве проблеме,
наставили да живе заједно.
Према писању медија, несрећна жена је изјавила да не
жели да се врати у стан када
оздрави и да поново живи с
насилником.
Подсећамо, због све чешћих
случајева насиља над женама
широм Србије недавно је наја-

вљено доношење посебног закона којим би се интензивирала борба против те врсте криминала.
Између осталог, убудуће би
требало да се формира специјална полицијска јединица чији ће чланови моћи одмах да
ухапсе насилнике.
Њима ће бити одређиван
48-часовни притвор, а судије
и тужиоци ће за то време имати одрешене руке да донесу
одлуке да насилник не може
да се врати у стан, да не сме
поново да прилази жртви, нити да је на било који начин узнемирава. Уколико прекрше

било коју од тих забрана, виновницима породичног насиља ће аутоматски бити одређиван притвор у трајању од 60
дана.
На основу предлога тог закона убудуће би се кажњавало
и за узнемиравање, неплаћање
алиментације и обљубу деце.
Треба очекивати да ће тај
закон што пре бити усвојен зато што из годину у годину расте број жена жртава породичног насиља. Пре две године их
је убијено 26, а током прошле
године 34. Од почетка ове године 518 жена се жалило на
злостављање.

ДО КРАЈА МЕСЕЦА ТРАЈЕ КОНКУРС ЗА ВОЈНЕ ШКОЛЕ

Сигуран посао и редовне плате

и Расима Љајића и пораст
исламског фундаментализма
и радикализма.
Током мандата на месту начелника новопазарске полиције често су га нападале тамошње политичке партије које су хтеле да успоставе контролу над полицијом. Он је
изјавио да је то спречио и да
није дозвољавао да полиција
буде било чија батина, већ
треба да служи свим грађанима. Припадници екстремистичке струје у вахабитском
покрету су 2011. године покушали да га убију и спремали
су атентат на њега.

До 31. марта траје упис у Војну гимназију, Војну академију
и на Медицински факултет
ВМА. Заинтересовани за упис
у те школе најпре треба да
обезбеде неопходну документацију, у коју спадају оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,
оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, потврда надлежног органа да се
против њих не води кривични
поступак или истрага, као и
потврда да нису осуђивани за
кривична дела казнама малолетничког затвора или затвора за одрасла лица у трајању
дужем од шест месеци.
При конкурисању за Војну
академију и Медицински факултет ВМА потребно је приложити и оверене фотокопије
сведочанстава свих разреда и
фотокопију дипломе средње
школе.
Након тога заинтересовани
за упис у војне школе предају
ту документацију у регионалним центрима Министарства
одбране (панчевачки центар
се налази у згради Полицијске

управе Панчево у Улици Милоша Обреновића 1).
Кандидати за Војну академију и Медицински факултет
ВМА биће затим подвргнути
двострукој селекцији. Најпре
ће полагати пријемни испит
из математике, а након тога
ће бити проверена њихова физичка способност. После тога
ће бити формирана прва ранг-листа. Они који уђу у ужи избор потом ће проћи детаљан

здравствени и психолошки
преглед.
Војна академија ће ове године примити 90, Медицински
факултет ВМА 25, а Војна гимназија 120 кандидата. Онима
који прођу ригорозну селекцију
за све три образовне институције, биће обезбеђени бесплатан смештај, исхрана, месечни
џепарац, стручна литература,
као и коришћење спортског
центра, библиотеке и интерне-

та. Повремено ће моћи да одлазе кући, а у данима викенда
биће им дозвољени изласци у
град у цивилној одећи.
Након завршетка школовања Војска Србије ће свим полазницима војних школа доделити чин потпоручника, засновати с њима стални радни
однос и распоредити их на дужности у јединице и војне
установе широм наше земље.
Разлог више у корист опредељивања за војнички позив јесте и то што су примања редовна, а постоји и могућност
стручног усавршавања.
Од 2007. године Војна академија је отворена и за девојке. Међу припадницама лепшег пола влада велико интересовање за ту школу, о чему
сведочи податак да је пре три
године за свако место било
по 11 кандидаткиња. Да по
својим способностима оне ни
по чему нису слабије од мушкараца, потврђује то што је
међу десет најбољих на пријемном испиту за Војну академију 2013. године било пет
девојака.

КРАЈ НЕОБИЧНОГ СПОРА У ВИШЕМ СУДУ

Владика и свештеник пристали на помирење
Судије Вишег суда у Панчеву
прихватиле су 9. марта захтев
правних заступника владике
банатског Никанора за помирење и враћање у претходно
стање након тужбе свештеника Томислава Живковића који
је тужио владику за мобинг.
Детаљи ове нагодбе између
адвоката владике Никанора и
свештеника Томислава Живановића нису познати с обзиром на то да су судије пре њиховог договора затражиле да
они који су пратили суђење
изађу.
Председавајући Судског већа судија Олга Буквић одредила је рок до 22. априла за
помирење и одлучила да адво-

кати обеју страна тог дана поново дођу у суд и обавесте је
да ли се поштује судска одлука о помирењу и враћању у
пређашње стање.
Подсећамо, Виши суд у Панчеву недавно је пресудио да је
свештеник Томислав Живановић био у праву када је тужио
владику банатског да га је злостављао. У пресуди је, поред
осталог, писало да је владика
Никанор вређао Живковића,
да му је претио премештајем
на ниже радно место и остајањем без посла и да га је незаконито саслушавао. Услед стресова које је због владикиних
претњи доживљавао, Живковић је морао да оде у болницу.

Поред тога, њему је одузета
парохија и деградиран је тако
што му је онемогућено да обавља дужност протојереја, након чега је поново постао свештеник. Остао је без пензионог и социјалног осигурања, а
као кулминација свега у јануару му је наређено да напусти
стан у власништву Банатске
епархије у коме је живео с породицом.
С друге стране, владика
Никанор је у изјавама које је
дао неким медијима рекао
да су Живковићеве оптужбе
неаргументоване и неосноване.
Он је нагласио да је бар десет пута звао Живковића на

разговор, али да се он никада
није одазвао и да се стално
правдао да не може доћи због
болести. Владика Никанор је
изнео оптужбе на рачун Живковића и рекао да тврдњама
да је био злостављан покушава
да неутралише пријаве за криминалне радње које је починио.
Владика Никанор је најавио
да ће због тога тужити свештеника Живковића за увреду части и лажне оптужбе.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ДЕЛЕГАЦИЈА ЈАПАНСКЕ АМБАСАДЕ У ОМОЉИЦИ

ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Обављена примопредаја
донације вредне око
86.000 евра
Село добило модеран
камион смећар
Јапанска влада је омољичком
комуналном предузећу пре извесног времена поклонила
86.209 евра. Отада тим селом
двапут месечно крстари камион смећар, а на улицама је постављено по четрдесет контејнера и канти за ђубре.
Против „црне рупе”
Поводом званичне примопредаје наведене донације, јапански амбасадор у Србији Ђуићи
Такахара у четвртак, 3. марта,
посетио је Омољицу, где су га
дочекали градоначелник Саша
Павлов и представници локалне власти. Њима се, с малим
закашњењем, придружила проф.
др Снежана Богосављевић Бошковић, министарка пољопривреде и заштите животне
средине.
Након обављене церемоније
први човек Панчева истакао је
значај онога што је Земља излазећег сунца досад учинила
за наш град, не само када је
реч о заштити животне средине већ и у погледу социјалних
питања и образовања.

– Овим чином створени су
услови да се у Омољици на
много квалитетнији начин
управља комуналним отпадом, што нам је посебно битно, будући да Панчево од „црне рупе” на географској мапи
све више постаје град са здравим еколошким ресурсима –
истакао је Павлов.
Он је том приликом захвалио
и министарки пољопривреде и
заштите животне средине на сарадњи у свим пројектима у којима је Град учествовао.
– Ради се о само једној од
бројних донација из Јапана,
јер је у последњих петнаестак
година влада те државе, у виду
разних врста помоћи, за Србију издвојила више од четиристо осамдесет милиона евра, а

вредност пројеката овог типа
је око једанаест милиона долара – рекла је Снежана Богосављевић Бошковић.
Министарка је посебно подстакла ЈКП „Омољица” да настави сарадњу с министарством
које она води, јер без тога нема
донација попут ове.
А друга села?!
Амбасадор Такахара изразио је
радост због тога што присуствује церемонији примопредаје у
оквиру пројекта опремања
Панчева камионом за одвожење смећа и контејнерима и похвалио залагање на том пољу
Владе Србије, Града и локалног
комуналног предузећа.
– Чуо сам да је Омољица
имала проблема с недозвоље-

ним бацањем смећа и његовим нагомилавањем услед коришћења трактора прилагођених за скупљање отпада и недовољног броја контејнера.
Драго ми је што данас видим
лепо село и уверен сам да су
камион смећар и контејнери
значајно допринели побољшању изгледа околине, као и због
што је моја држава у Панчеву
још раније подржала пројекте
за помоћ Здравственом и Геронтолошком центру – рекао
је Такахара.
Напослетку је Ђура Топаловић, у име локалног комуналног предузећа чији је дирек тор, Ме сне за јед ни це и
свих Омољчана, додао да је
захваљујући поменутој донацији побољшан рад предузећа, по спе ше но од но ше ње
смећа и подигнут ниво живота његових суграђана. Он је
навео да ће ову донацију засад користити само грађани
Омољице, али би се дугорочно могло очекивати да камион смећар буде на располагању и преосталим јужним селима.
Тако нешто било би прилично логично ако се има у виду
да се у поменутом месту смеће
односи само једанпут у две недеље, па празног хода у коришћењу поменутог возила има
више него довољно.

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ГЛОГОЊСКОЈ ШКОЛИ

Лепота различитости
С обзиром на све израженијe
друштвене аномалије, попут
нетолеранције и агресивности,
што се у последње време све
више уочава и код деце, глогоњска школа „4. октобар”, уз
свесрдну подршку Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину, већ три месеца реализује пројекат „Лепота различитости”, с циљем превенције
насиља и дискриминације.
По стварању вршњачког тима од двадесет ученика петог,
шестог и седмог разреда, вође
пројекта, њихови наставници
Зорица Секуловски, Катарина
Барок, Зорана Рангелов, Милош Стојановски и Сандра
Цветановски Стојку, припре-

мајући их за самосталан рад,
организовали су низ предавања и радионица.
Формирани ученички тим
едукатора је у овој години већ

приредио многе активности,
чији ће продукти бити предочени у марту на посебној изложби и у виду промотивног
материјала.

Крајем фебруара ученици –
едукатори приказали су радове и
видео-презентацију најновијих
сазнања која се примењују у
спречавању насиља и дискриминације.
Последњег дана у фебруару
одржан је атрактиван маскенбал на којем су ученици представљали различите националности, а већ наредног дана
вршњачки тим је одгледао
представу „Цигани лете у небо”.
Пројекат ће се наставити у
марту предавањем на тему
„Електронско насиље”, на којем ће бити указано на све
предности и мане коришћења
интернета.

ОПАСНЕ ЗВЕРКЕ У ИВАНОВАЧКОМ АТАРУ

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Удружење жена приредило је
„Осмомартовски базар домаће радиности” на панчевачком Корзоу.

нова и чобанина Рудија Немета. Дан школе биће обележен у уторак, 15. марта, од
18 сати, свечаном приредбом у Дому културе.

Банатско Ново Село: Данијела Петровић, стручни руководилац удружења ДАК, организовала је концерт у уторак, 8. марта, у малој сали
Дома културе, а одмах затим
је отворена изложба 3Д цртежа ауторке Теодоре Цветковић. Нови роман панчевачког
писца Немање Ротара „Последњи Ромеји” биће представљен у четвртак, 9. марта,
од 19 сати, а говориће и Гојко
Божовић, представник издавачке куће „Архипелаг”.

Јабука: Почела је акција
прикупљања играчака за вртић и забавиште, а људи добре воље могу их доносити
радним даном у просторије
Месне заједнице. Шести јуниорски куп у бадминтону
„Панчево 2016” одржан је у
недељу, 6. марта, у локалној
спортској хали. Удружење
„Илинден Јабука” обележило
је Осми март.

Долово: Фирма „Ветроелектране Балкана” је у четвртак,
10. марта, у просторијама
Месне заједнице одржала
презентацију будућих ветропаркова уз присуство представника удружења чији ће
пројекти и ове године бити
финансирани по конкурсу
поменуте компаније. Поводом Белих поклада у недељу,
13. марта, у вечерњим часовима, на доловачким улицама по традицији биће паљене ватре.
Глогоњ: Удружење жена „Глогоњке” је у суботу, 5. марта,
обележило Осми март уз дружење и музику, а следеће суботе, 12. марта, одржаће редовну годишњу скупштину.
Центар за превенцију Дома
здравља Панчева је у среду, 9.
марта, прегледао сто тридесеторо људи. По конкурсу
Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину предложено је да Дом културе за
адаптацију и опремање летње
сцене добије шестсто хиљада
динара, а омладинска организација за набавку опреме
сто педесет хиљада.
Иваново: МКУД „Боназ
Шандор” обележио је Дан
жена у Дому културе. У последње време је у ивановачком атару забележено присуство шакала, а један од њих
је напао стадо Данета Јова-

Качарево: Комунално предузеће обавља радове на крчењу
растиња на старом немачком
гробљу, а у припреми је пет
великих боксова од шест ку-

бика за одлагање смећа, који
ће бити постављени на православном гробљу.
Омољица: Јапански амбасадор у Србији Ђуићи Такахара
је с представницима локалне
власти у четвртак, 3. марта,
обавио примопредају камиона смећара. Удружење жена
„Омољчанке” приредило је у
својим просторијама етно-изложбу 7. и 8. марта, када
су у Дому културе приређене
изложбе цвећа и дечјих радова.
Старчево: Осмомартовска
продајна изложба рукотворина одржана је 7. и 8. марта, а
на сам Дан жена отворена је
изложба цртежа и портрета
Иване Димитрић Пешић из
Старчева. Изборна скупштина Одреда извиђача „Надел”
биће одржана у суботу, 12.
марта, у 16 сати, у малој сали
Дома културе, а предстојећег
викенда старчевачке скауте
посетиће колеге из Грчке.

ПЛЕМЕНИТА АКЦИЈА У ЈАБУЦИ

Играчке за предшколце

Магарица спасла чобанина од шакала
У ивановачком атару недавно
су се појавили шакали, веома
непријатни предатори, посебно за сточаре, па су за кратко
време двојица становника тог
места имала близак сусрет с
поменутом зверком.
Један од њих је и Лука Пејов
(45), који свакодневно на испашу тера стадо од петнаестак
крава музара. Више пута је видео шакале и, иако нису напали стадо, увек су прилазили
преблизу.
– Као вла сник по љопри вредног газдинства обраћао
сам се координатору Месне
заједнице како би он обаве-

ИСПРАВКА
У тексту из „Панчевца” број 4651, под насловом „Ивановчани још
увек говоре палћенски”, у потпису једне фотографије написано је
да ученици ОШ „Моша Пијаде” изводе песму на матерњем.
Иако је неупитно реч о ђацима ивановачке образовне установе, на интервенцију Бојане Чокан, председнице Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат”, дошло се до потпуне истине:
деца у догађају приказаном на спорној илустрацији представљала су организацију којом Чоканова руководи. Она је притом нагласила да са школом има складне односе. Извињавамо се поменутом удружењу и читаоцима.

стио надлежне органе да се
изведе хајка на помену те
штеточине, које могу бити веома опасне по стадо – навео је
Пејов.
Томе у прилог говори случај његовог суграђанина Рудија Немета (26). Он чува педесет седам оваца и јагањаца
за газдинство Данета Јованова. Његов сусрет с припадником поменуте врсте дивљих
паса био је све само не пријатељски.

– Налазио сам се на потезу
код ритопечке рампе, када је
из њиве истрчао шакал и
устремио се на стадо. Најпре је
напао јагње, које је на сву срећу преживело, а овца је касније угинула. Покушао сам мотком да одбраним стадо, па је
хтео и мене да уједе. Не знам
како бих се ишчупао из нелагодне ситуације да ми магарица Даница није притекла у помоћ. Шакал је устукнуо и побегао у њиву, али је успут одвукао
једно јагње – јадао се Немет.
Постоји вероватноћа да је
„напасник” био раздражљив
зато што је рањен у хајци коју
су локални ловци организовали тог дана и устрелили четири шакала и три лисице.
Дане Јованов је убрзо пријавио штету Ловачком савезу, а
ловачког инспектора није нашао, тако да не верује да ће
добити било какву накнаду.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У намери да обрадују јабучке малишане који похађају
забавиште и вртић, локалне
институције Дом културе и
Месна заједница организовале су прикупљање играчака. Позив је упућен свим грађанима који имају адекватне
материјалне могућности.
Акција је почела у недељу,
6. марта, када је петнаестак
мештана у просторије Месне
заједнице Јабука донело солидну количину, углавном,
нових играчака, које ће бити
од велике користи деци из

предшколских установа, док
ће оне старе и половне бити
прослеђене Црвеном крсту.
Људи добре воље моћи ће
и убудуће да дају допринос
поменутој акцији, за шта ће
им врата Месне заједнице
бити отворена сваког радног
дана од 8 до 15 сати.
Истим поводом у суботу, 8.
марта, биће одржан и турнир у
малом фудбалу. Уплата по екипи износиће хиљаду и петсто динара, а сав прикупљени новац
биће искоришћен за куповину
играчака за забавиште и вртић.

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 11. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: ђачки парламент Музичке школе „Ј. Бандур” приредиће хуманитарни
концерт за децу из Качарева која су јесенас остала без родитеља. Улаз је 250 динара.
Петак, 11. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
џез концерт квинтета Лазара Тошића. Улаз слободан.
Субота, 12. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
25 година бенда „Контрабанда”.
Четвртак, 17. март, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни час
ученика Музичке школе „Јован Бандур”.

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

УМЕТНИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА ЈЕФИМИЈЕ КОЦИЋ

ПРЕВИШЕ УДИЦА, КОЈА ЈЕ ПРАВА?
Шта уметница –
припадница тзв.
генерације Y (ипсилон)
сведочи о својим
вршњацима
Пројекат посвећен
онима који су отишли
из земље и нису
успели

Субота, 12. март, 12 сати, дворана Културног центра: позоришни матине – представа за децу „Петар Пан”, Културни центар Раковица.

У улазном делу Галерије савремене уметности у понедељак, 7.
марта, представљена је аудиовизуелна инсталација Јефимије Коцић, младе уметнице из
Ниша (рођена 1992. године),
која је сачињена од 2.016 удица
на провидним узицама, окачених за таваницу изложбеног
простора. Иако би се у трагању
за значењем могло ићи у различитим правцима (на шта се све
пецамо), ауторка је ту поставку
детерминисала темом о одласку младих из Србије. Назив
изложбе је „Павловљева деца” и
односи се на условљене реакције њених вршњака на помињање Немачке, Аустрије или
Америке и потребу да чим заврше факултет, што пре побегну одавде.
– Најважније је успети у својој земљи, на свом тлу. Дешава

Уторак, 15. март, 16 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: дечја представа „Коктел бајка”.

ЗАМИРИСАЛЕ „ФРАЈЛЕ” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Изложбе
Уторак, 15. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја:
изложба „Ала смо се наодмарали”.
Четвртак, 17. март, 19 сати, Галерија Бате Михаиловића: изложба радова „Слике које можете немати” Јелене Горички.
Четвртак, 17. март, 19 сати, Дом културе „Вук Караџић”
Омољица: изложба слика Јелене Бадњевац Ристић.

Представе
Среда, 16. март, 19.30, сцена Културног центра: позоришна представа „Она”, у режији Мие Кнежевић. Улоге тумаче Алиса Лацко и Јелена Ђулвезан.

Програм за децу

„Павловљева деца” илити „Зграби диплому и пали”
се да људи одавде буду успешни и вани, али је много већи
број оних који одустану од свог
основног позива, баве се неким
другим стварима, потом се
или врате или жале за оним
што су овде оставили. Мој пројекат је посвећен њима – образложила је Јефимија Коцић.
Она сматра да је одабир да се
оде заправо линија мањег отпо-

Лудо, лепо, прејако...

Тематски програм
Понедељак, 14. март, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт поводом обележавања Међународног дана породице приредиће КУД „Абрашевић” из Панчева.
Уторак, 15. март, 19.30, Градска библиотека: представљање монографије Регионалног центра за таленте „Михајло
Пупин”.

пет суб нед пон

99 ДОМОВА (ФЕСТ)

19.00
21.00

МЕДИТЕРАН (ФЕСТ)
АНАРХИСТИ (ФЕСТ)

уто сре чет

19.00
21.00
19.00
21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Чекајући Догоа”
Марка Милса
„Сложили смо се да се разликујемо и смејали се томе
заједно, јер оно што смо
имали било је веће од тога.
Имали смо љубав. Не може
тек тако после четири године да промени правила,
укрца се на авион и нестане. То је и мој живот.”
Кажу да је пас најбољи
човеков пријатељ, његов
анђео чувар. Ако то још
нисте знали, сазнаћете, као
и Ден. Наиме, њему баш и
не иде у последње време.
Рекламна агенција у којој
је радио пропала је, његов
пријатељ и колега доживео
је нервни слом, а Клара,
његова девојка, решила је
да га напусти.
Након четири године савршено срећне везе она му
оставља само дугачко писмо препуно оптужби и једног малог белог пса. И тако

Како урамити тишину
Познат и у Панчеву омиљен
новосадски састав „Фрајле”
традиционално је у понедељак, 7. марта, одржао концерт
у дворани Културног центра.
Сала је, као и увек када наступају ове шармантне талентоване даме, била претесна да
прими све оне који воле да с
њима деле добру музику и по
ментално здравље благотворну енергију, па су многи и овог
пута с њима поделили и сцену,
на којој се нашло неколико
редова столица. Наравно, ниједна није остала празна.

Моћан звук пратећег бенда
и одлични и добро „уштимовани” вокали „Фрајли” и надасве – море позитивних вибрација, преплавили су те вечери
Културни центар, који се њихао и ђускао у ритму популарних хитова, како старих песама, тако обрада и нумера с
прошлогодишњег албума веселих Новосађанки под називом „Мењам дане”.
А они који воле „Фрајле”,
воле их управо зато што им
оне мењају дане – набоље, лудо, лепо, прејако...
Д. К.

ПРИЈЕМ ЗА ПСЦПД

Промотери нашег града

Ден остаје сам, човек без
партнера у послу и у љубави. У ствари, има само тог
смешног пса којег није ни
желео и коме планира да
пронађе нови дом. Али као
што то обично бива и с најбоље скованим плановима,
и овај ће се изјаловити, јер
Дого је заиста посебна врста
пријатеља на четири ноге...

Два читаоца који до среде, 16. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Зашто је пас човеков најбољи пријатељ?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Чекајући Догоа” Марка
Милса. 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.

ловали, без обзира на услове –
сматра наша саговорница.
Инсталација Јефимије Коцић је по себ но за ни мљи ва
јер говори о овдашњој генерације Y (ипсилон) и њеној
оп сед ну то сти бек ством из
Србије. Иако појава одлива
мозгова није нова, стиче се
утисак да она поприма све
озбиљније размере, што је и
ис про во ци ра ло при пад ни цу
исте генерације да направи
овакву инсталацију.
Како је рекла Ивана Маркез
Филиповић, уредница ликовног програма Галерије савремене уметности, тема којом се
Јефимија Коцић бави указала
се као веома интересантна. Уз
то, Галерија настоји да повремено угости младе уметнике и
на тај начин их подржи.

АУТОРСКО ВЕЧЕ МИЛУТИНА ДЕДИЋА

Уторак, 15. март, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

Културни центар

ра, јер је много теже остати овде и изборити се за сопствене
идеје и успех на професионалном плану. Она, такође, каже
да одлив мозгова онемогућава
да се у нашој земљи ствари помере набоље.
На питање да ли мисли да
људи одавде беже због немаштине и чињенице да је просечна плата око 32.000 динара, а посао се углавном добија
уз партијску књижицу, или
пак због тога што су заведени
блиставом удицом, Коцићева
одговара:
– Мислим да је то питање
сналажљивости. И овде се може пристојно живети. Свакако, лакше је побећи и радити
посао за који нисте квалификовани него остати и бавити
се послом за који сте се шко-

Поводом освајања прве награде на Фестивалу православних
хорова у Белорусији, у уторак,
8. марта, у Градској управи је
приређен пријем за Панчевачко српско црквено певачко
друштво, које води мр Вера Царина. Градоначелник Панчева
Саша Павлов том приликом је
рекао да је ПСЦПД најбољи
промотер нашег града и поручио да ће локална самоуправа
бити подршка том хору увек
када је то неопходно, док је

већник за културу Миленко
Павлов казао да су се труд и
све кроз шта је хор прошао до
те награде и те како исплатили. Иако је досад освојио велики број престижних награда, за
ПСЦПД је сада први пут приређен пријем – изјавила је мр
Вера Царина. Она је том приликом градоначелнику поклонила урамљену фотографију
хора, која ће се, како смо чули
од Саше Павлова, налазити у
његовом кабинету.

Ауторско вече под називом
„Урамљена слика тишине”,
које је одржано у четвртак, 3.
марта, у Галерији Бате Михаиловића, обухватило је изложбу цртежа и слика историчара уметности, сликара и публицисте Милутина Дедића,
те презентацију уметниковог
стваралаштва кроз разговор с
публиком и видео-пројекцију
радова. Гост вечери био је
књижевник Витомир Теофиловић.
Како је аутор открио, он са
собом увек носи роковник у
којем бележи своје мисли и
скице, тако да већ има четрдесетак попуњених дневника.
Посебно је активан када се
нађе негде ван свог града, пошто настоји да забележи утис-

ке. Ти његови увиди о местима и догађањима постали су,
уз малу помоћ Витомира Теофиловића, својеврсни записи.
Посебна пажња била је посвећена Дедићевој књизи „Трг
тишине”, која је по Теофиловићевим речима, нека врста
биографије и времеплова.
Говорећи о својој изложби,
Дедић је објаснио да се тишина
крије у манастирима, бродовима, воденицама, на мостовима,
у звонима која не звоне, а његов
циљ је био да наслика и урами
сву ту тишину. Он је похвалио
наш град што је галерију назвао
по Бати Михаиловићу, пошто у
Србији није чест случај да
галерије носе имена уметника,
и подсетио на поједине Михаиловићеве цитате.

СИНГЛ И СПОТ „МЛАДОГ ЏЕКА”

Показати Србију
Панчевачки састав „Млади
Џек” објавио је 9. марта свој
први сингл и спот за песму „I
Wanna Show You Србија”. Њима је био важан тај датум, пошто се у споту појављују снимци демонстрација у Београду
одржаних 9. марта 1991. Како
изгледа дебитантско издање

„Младог Џека”, може се погледати на каналу „Јутјуб” тог
бенда.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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НАШ ГОСТ: МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ, ДИРЕКТОР ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ОЖИВЉАВАЊЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА
Панчевачки Завод за заштиту
споменика културе је у прошлој години реализовао више
значајних активности. Поред
тога што су обновљени сатови
на Храму Светог Карла Боромејског, радило се на поправљању једне куле светионика
на ушћу Тамиша у Дунав, али и
на рестаурацији и конзервацији иконостаса, као и на замени
поцинкованог лима на апсидама у Преображенском храму.
Миодраг Младеновић, директор Завода за заштиту споменика културе Панчево, одговорио је на питања о раду те
институције културе у периоду који је иза нас, као и о
предстојећим активностима.
ПАНЧЕВАЦ: На сајту Завода
се наводи да ће се радити на
стварању услова за обнову спољашњости Преображенског
храма. Шта то подразумева и
докле је тај посао стигао?
М. МЛАДЕНОВИЋ: Храм
Светог Преображења Господњег у Панчеву грађен је по
пројекту панчевачког архитекте Светозара Ивачковића
од 1874. до 1878. године. У току градње, а услед финансијских проблема који су пратили овај капитални подухват,
нека техничка решења нису
била одговарајућа репрезентативном значају храма. То се
пре свега односи на коришћење специјалног камена у изради декоративне пластике.
Тај камен је био популаран на
нашим просторима, али се
због високог процента глине
коју у себи садржи показао
као неподобан за употребу у
спољашњим условима. У сарадњи с Грађевинским факултетом у Београду и његовим
институтом за материјале
тренутно радимо експертизу
ради провере ваљаности пројеката о Преображенском
храму које Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву
има у својој документацији.
Закон о јавним набавкама
обавезује нас на повишен степен прецизности када су у питању грађевински захвати на
споменицима културе. Богата
фасадна пластика има и елементе израђене од мајолике.
У контактима смо с фабриком
„Жолнај” у Печују, која је обавила лабораторијска испитивања наших узорака и потврдила да су у другој половини
19. века израђени у њеним
производним погонима. Ту је
и питање безбедности верника који улазе у порту Преображенског храма, тако да је
наш задатак изузетно сложен.
Уз помоћ локалне самоуправе
сигуран сам да ћемо наћи најбоља решења.
• Како оцењујете функционисање Завода за заштиту
споменика културе Панчево
откако сте на његовом челу?

– Право питање, на које бих
и ја желео да чујем одговор, јесте како функционисање Завода оцењују житељи нашег града. Са своје стране, трудим се
да активности Завода прилагодим новим законским решењима и финансијским могућностима. Моја намера је да рад
Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву подигнем
на виши ниво, а то значи више
рада, нових идеја и видљивих
резултата. Надам се да су почетни кораци већ видљиви.
• Можете ли нам укратко рећи који су најважнији пројекти
које ћете реализовати током
2016. године?
– Само један пројекат може
бити најважнији. Када су у питању пројекти Завода у 2016.
години, један од оних које истичем је оживљавање старог
језгра Панчева. Покушаћемо
да створимо услове за ревитализацију тог дела нашег града.
У оквиру бављења старим
градским језгром, а у склопу
обележавања 300 година од
окончања турске власти у
Панчеву, наставићемо и своје
трагање за панчевачким тврђавама.
• Ви сте иницирали уклањање споменика „Две жене” Саве
Сандића због визуелне претрпаности платоа испред Градске управе. Како коментаришете то да ће у том истом претрпаном простору бити поста-

ЏЕЗ ВЕЧЕ У „АПОЛУ”

Квинтет Лазара Тошића
У петак, 11. марта, од 21 сат,
квинтет Лазара Тошића приредиће џез вече у дворани
„Аполо” Дома омладине. За
педесет година, колико постоји у свету српске џез музике,
Тошић је 22 године свирао у
џез оркестру Радио-телевизије
Србије (1972–1994), био је
члан џез секстета Марковић–
Гут (1982–1987) и свирао је с
многим светским именима из
света џез музике. Свој квинтет
је основао 1987. године.
Поред Лазара Тошића, у
квинтету су и Миша Крстић
(клавир), Сава Рамјанац (бас),
Новак Мијовић (труба) и Љуба
Пунић (саксофон). Улаз је
слободан.

вљена статуа Стевана Книћанина?
– Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је у
складу са својим овлашћењима одговорио на допис ЈП Дирекције у коме су први пут
тражени услови за уређење
платоа испред Градске управе.
До сада су све интервенције
спровођене стихијски и сматрам да смо експертизу урадили стручно. И ви сами, у свом
питању, констатујете да је
простор „претрпан”. Волео
бих да сте приметили и да је
мурал академског сликара
Миливоја Ђорђевића оскрнављен и премалан у доњем делу, а то је свакако био најлепши мурал нашег града. Неспојиви елементи просторног обликовања на ружан начин у
том простору конкуришу јед-

ни другима. Зеленило, цветни
аранжмани, јарболи, скулптура, фонтана, графити, тенде...
можете ли се сетити још нечега чега овде нема? Овакво уређење платоа деградира и
скулптуру „Две жене” вајара
Саве Сандића и ниподаштава
њену изражену ликовност.
Простор платоа треба пре свега ослободити непотребног садржаја, а ваше питање сугерише да се Завод бавио само заменом скулптура, што ипак не
одговара начину на који се наша установа бави заштићеним
урбаним амбијентом, па између осталог и овим простором.
• Докле се стигло у изради
споменика Книћанину? Ко је
уметник чије је решење одабрано по конкурсу? Где се тај
споменик тренутно налази и
када ће бити постављен?
– Покушаћу да вам појасним: постоји разлика између
јавног споменика и споменика
културе. Јавни споменик је
свака скулптура или инсталација која се налази у јавном
простору. Не мора сваки јавни
споменик бити и споменик
културе. Будућа скулптура војводе Стевана Книћанина тако
није предмет нашег рада. Градска управа је расписала конкурс за избор идејног решења
овог јавног споменика. На захтев нашег оснивача, Града
Панчева, Завод је у комисију
која је вредновала решења делегирао два члана, и то архитекте по струци. Њихов задатак је био да од приспелих
предлога одаберу најбољи за
амбијент чији ће део бити. Дакле, ми смо се пре свега бавили
уређењем простора који је под
нашом заштитом као „уливајући ток у градски трг”. Резултате конкурса објављује онај који
га је и расписао, Градска управа. Oна га и финансира и поставља на земљиште у свом
власништву. Са своје стране,
као уметник и члан УПИДИВ-а,
потрудио сам се да анимирам
што више вајара који би својим
радовима допринели да конкурс буде успешнији. По питању уређења предметног платоа,
Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву ће и даље
савесно одговарати на сваки
захтев свог оснивача.

ДВА КОНКУРСА

Позив за уметнике
и културњаке
Градоначелник Панчева расписао је 4. марта конкурс за
(су)финансирање пројеката у
култури, тј. за области које се
односе на визуелне уметности,
издаваштво, дискографију,
музичко, филмско и позоришно стваралаштво, програм за
децу, али и за подршку мањинским и осетљивим групама и манифестацијама. Право
учешћа на конкурсу имају физичка и правна лица – субјек-

ти у култури, а партнери могу
бити установе културе с територије града Панчева.
Конкурс ће бити отворен до
2. децембра, односно до утрошка средстава. Прва седница
Комисије биће одржана 20 дана након расписивања конкурса, након чега ће се комисија
састајати најмање једном у 45
дана. Опширније о условима
конкурисања видети на сајту
www.pancevo.rs.

Графичке
„Границе”
Историјски архив Панчева је прошле недеље расписао конкурс за Шести међународни графички бијенале „Ex libris”. Тиме су
позвани уметници из целог света да до 15.
маја креативно одговоре на овогодишњу
тему „Границе”. Сви радови који задовољавају критеријуме биће представљени на изложби у галерији Историјског архива, а
том приликом ће бити додељена једна
главна награда (могућност самосталног излагања у тој галерији) и десет диплома.
Опширније информације о конкурсу могу
се наћи на сајтoвима www.archivexlibris.org.rs.
и www.arhivpancevo.org.rs.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Водич кроз живот
Стива Харвија
Пред вама је неопходан водич који ће вам помоћи да
потпуно преокренете свој
живот и доживите успех у
ономе за шта сте рођени. У
књизи „Понашај се као
успешни, размишљај као
успешни” Харви доноси реално сагледавање ситуације
у којој се тренутно налазите,
у другом делу књиге помаже
вам да откријете свој дар, а у
трећем делу открива како да
свој дар унапредите.
Ова књига је за вас ако:
нисте одушевљени што сте
се пробудили и треба да
одете на посао; сваки дан
седите и убијате се од досаде; имате времена да урадите све што други од вас
затраже; имате времена да
сваке недеље гледате све
емисије на телевизији и не
пропуштате ниједну епизоду; спавате и више него довољно; постигли сте много
тога у животу и питате се
шта је следеће.
Свако се рађа с неким
даром – са способношћу да
решава проблеме, да лако
ступа у контакт с људима
или рукама ствара прелепе

предмете – а тај дар се ником не може одузети. Само
треба да га упрегнете, развијате и примењујете у свакој области живота – на
послу, у браку, у средини у
којој живите. Уз Стивове
практичне савете и разумне али и иновативне принципе, књига „Понашај се
као успешни, размишљај
као успешни” биће ваша
мапа пута помоћу које ћете
препознати свој дар, усавршити га и допустити му да
вам промени живот.

Два читаоца који до среде, 16. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „За шта сте рођени, а шта у ствари радите?”, наградићемо по једним примерком књиге„Понашај се као
успешни, размишљај као успешни” Стива Харвија. 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
Иди и смотри

Бојан Петровић,
апсолвент новинарства
ФИЛМ: Као велики љубитељ
историјских драма, нарочито
периода Другог светског рата, одлучих да „прекопам”
кинематографије које не спадају у категорију енглеског
говорног подручја. Тако набасах случајно на совјетски
филм „Иди и смотри” из
1985. године. Прича прати
белоруског дечака коме се
живот вртоглаво окреће наопачке почетком нацистичке
окупације. Претакање жанрова, разнолика фотографија и ефекти који су на завидном нивоу иако говоримо о
осамдесетим годинама, држе гледаоца прикованог за
екран читава 142 минута, колико филм траје. Маестрални кадрови Елема Климова
и фантастична глума Алексеја Кравченка и Олге Миронове изазваће буру емоција,
чак и код оних најхладнокрвнијих. А епилог остаје
урезан у памћењу, заувек.
СТРИП је у последњој деценији доживео процват захваљујући великом броју филмских адаптација, понајвише
оних иза којих се вијори застава издавачке куће „Марвел”. Издавачка кућа „Darkwood” из Београда започела
је мукотрпан посао превођења суперхеројског стрипа и
тако је светлост дана угледао
„Хулк: Последњи титан” феноменалног сценаристе Питера Алана Дејвида и цртача
Дејла Кјоуна. Хулк, алтер
его научника Бруса Банера,
један је од најкомплекснијих и најпроблематичнијих
стрип-јунака, а у овој гра-

фичкој новели се сусрећемо
с њим као последњим бићем
које обитава на земљи, јер
због последица икс зрака не
може да умре. Филозофске
расправе унутар његовог ума
и прометејске муке с којима
се суочава свакодневно,
представљене су нам феноменалним панелима који су
ме оставили без даха. Радо
се враћам поновном читању
овог ремек-дела.
ТВ СЕРИЈА: Још од када је
давне 1963. године Би-Би-Си
одлучио да направи забавну,
кратку и едукативну серију о
ванземаљцу који путује кроз
време и посећује различите
планете и временска раздобља на Земљи, створена је
франшиза која је заробила
срца многих љубитеља научне фантастике (у које и ја
спадам) – невероватни Доктор Ху. У својој плавој телефонској говорници, која је
уједно и времеплов, Доктор
већ више од 50 година и са
26 старих и девет нових сезона представља један од најбољих спојева квалитетног
хумора и забавног СФ-а.
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ЈУЖНИ БАНАТ

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРА: ОПОВО

ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

ХУСАРОВИ ЦРТЕЖИ,
СКИЦЕ И АКВАРЕЛИ

„ШЉИВА” НА ОКУ ГРАДА

Након одличне ретроспективне изложбе радова Зорана
Петровића у галерији „Јован
Поповић” у Опову, у време
када овај број „Панчевца” буде у штампи, у четвртак, 10.
марта, у 14 сати, биће представљени цртежи, скице и
акварели нашег суграђанина
Драгослава Хусара. Сви ти
радови настали су у последњих десетак година, махом
приликом Хусарових путовања и у ликовним колонијама
по Србији, Босни и Херцеговини (Република Српска),
Мађарској и у колонији „Ду-

навом до слике”. Изложбу ће
отворити сликари Томислав
Сухецки, Василије Доловачки и аутор.
Посетиоци ће, како је објаснио уметник, бити у прилици да виде десетак акварела
и њихове предлошке – цртеже, као и читав низ оних записа који су остали у свом
изворном облику.
– За мене је увек од пресудног значаја било да радим цртеже. Они су забелешке које се после претачу у
акварел, било у атељеу, било

на лицу места. Дешава ми се
да некад упоредо радим и
цртеж и акварел – објаснио
је Хусар.
На одлуку шта ће цртати
или сликати, највише утичу
пејзажи који га окружују. Занимљиво је да он никада не
ради аквареле по фотографијама, већ се ослања на
сопствене скице и цртеже,
којих има на хиљаде, и помало на сећања на пределе у
којима је боравио.
– Док нисам почео да одлазим у брдовите, планинске
пределе, војвођанска равни-

ца ми је била изузетно инспиративна. Када се промени амбијент, промени се и
сам начин сликања – додао
је уметник.
Драгослав Хусар ће на пролеће учествовати у бројним
ликовним колонијама: у
Сремским Карловцима, Опову, Броду, на Палама итд.
О продуктивности овог
ствараоца доста говори и чињеница да ће у Опову бити
отворена његова 55. самостална изложба.
Д. М.

ДРУШТВО: КОВИН

СУВЕНИРИ, РУЧНИ РАДОВИ
И ЦВЕЋЕ
У галерији ковинског Центра
за културу 6. марта одржан је
„Базар сувенира, ручних радова и цвећа” у организацији
Туристичке организације општине и Црвеног крста Ковин. Повод је био 8. март, Дан
жена. Вредне жене, окупљене
око својих удружења, понудиле су креативна својих руку
дела. Прегршт декупаж украсних предмета, цветних аранжмана, плетених торби,
осликаних флаша, сувенира,
накита и разних шалова у
техници ткања красила је
двадесетак штандова ове продајне изложбе.
На отварању базара присутне је поздравио Петар
Стаменовић, вршилац дужности директора Туристичке организације општине
Ковин, следећим речима:
– Свим дамама желим срећан празник, Дан жена. Циљ
базара је подршка женама,
произвођачима на подручју
општине Ковин, да се окупе
на једном месту са својим
рукотворинама и промовишу
их. У плану је да у наредном
периоду повећамо број активности удружења, организујемо разне едукације, као и
да проширимо и обогатимо
палету сувенира с препознатљивим мотивима из општине Ковин и Баната. Такође, у
рад ће бити пуштена два туристичка инфо-центра, у Делиблату и у Скореновцу.
Велинка Фара, секретар
Црвеног крста Ковин, иста-

кла је да јој је драго што на
изложби има много излагача, међу којима су и чланови
клуба Креативне радионице
ЦКК-а са сувенирима са обележјима локалне заједнице.
Потом је додала:
– У нашој радионици сви
се труде да кроз ручни рад и
дружење искажу своје умеће
и љубав.
Виолета Оцокољић, чланица Општинског већа, на
отварању је нагласила да Општина Ковин подржава изложбе стваралаштва и базаре
оваквог типа.
– Ми смо у обавези да људима који раде и имају шта
да понуде нашем граду,
омогућимо да њихово стваралаштво буде видљиво, с
обзиром на то да немају
прилику да свакодневно излажу и промовишу своје
производе, а с друге стране
и да подсетимо становништво на нашу веома богату
традицију. Надамо се да ће
базар с временом постати
традиција – рекла је Виолета Оцокољић.
Својим присуством и извођењем пригодног музичког
програма свечаност је улепшао тамбурашки оркестар
МД „Ковински бећари”. Посетиоци су могли да пробају
локалне специјалитете с менија „Банатског фруштука”,
који су спремиле и поставиле чланице Актива жена Прве месне заједнице Ковин.
Извор: www.kovin.rs

Изазов за хирурга представља
операција коју никада раније
није извршио. Али школован је,
сигуран у себе – урадиће је. Једнако обучени и самопоуздани
адвокат ће се ухватити укоштац
с предметом који није из области из његове свакодневице. Из
истог разлога. Изазов новинари
најлакше прихватају – без њега
нема адреналина, есенције новинарске професије.
Зато на ново тле, цео јужни
Банат, новинари „Панчевца”,
најстаријег живог недељника у
овом делу света, ступају са обе
ноге: причом која „открива”
Вршац из потпуно нове перспективе...
Довољан је био текст објављен
у прошлом броју нашег листа
о „екскурзији” до Вршца и јужнобанатском Чикагу да се
грађани из тог места осмеле и
јаве нашој редакцији. Додуше,
како до сада нису имали контакте са слободним медијима,
не би ли стекли поверење у
нас, замолили су нас да остану
анонимни. И ми смо њихову
причу, наравно, проверавали.
Исувише је комплексна да бисмо испрве добили читаву
слику. Зато очекујемо реакције и наставак ове сторије.
Вршчани су нам у старту рекли да су и сами криви за оно
што ће по свему судећи доћи,
па су одмах прешли на ствар:
– Ми, грађани Вршца, својим
чињењем, односно нечињењем,
учествујемо у паковању поклона
ЈКП-а „Други октобар” за животно дело Љубисаву Шљивићу.
У наше име ће му га предати
владајућа скупштинска већина
у којој и сам учествује противно
одредбама Закона о сукобу интереса. У више мандата је имао
привилегију да у СО Вршац седи као одборник политичке групације СПС-а и да гласа за одлуке које су се директно тицале
фирме с правно недефинисаним статусом, представљене као
друштвено предузеће. Та фирма
је волшебно поново постала јавно комунално предузеће, а интересна сукобљеност још оз-

Љубисав Шљивић (десно) додељује и прима награду
биљнија: у члану 8. Конкурса за
избор директора ЈКП-а „Други
октобар” пише да кандидату
чланство у странци мора бити у
стању мировања, а Љубисав
Шљивић, актуелни директор,
не да не мирује у СПС-у већ је и
главна маскота предизборне
кампање.
Забринути Вршчани додају
да је „предузеће годинама уназад било место за политичко
збрињавање СПС-овог кадра”
и да је „за то време нарасло до
невероватних 500 и кусур запослених”.
Панчевцима које опслужује
осам јавних и јавних комуналних предузећа посебно занимљиво може бити шта је све у
искључивој, монополској надлежности ЈКП-а „Други октобар”: снабдевање гасом и водом, јавна чистоћа и одржавање зелених површина (паркова и терена), погребне услуге,
наплата паркинга, газдовање
ресторанима и депонијом, рециклажа селектованог отпада,
брикетирница, фабрика флаширане воде „Моја вода”.
– Ради се о широкој лепези
уносних послова, односно
практично све животне потре-

НЕ ВИ ДЉИ ВИ
На порталу Општине Вршац, у рубрици „Јавна предузећа и
установе”, нема ни трага ЈКП-у „Други октобар”. Ту су „Инвест стан”, Градски музеј, Туристичка организација, Дом
омладине, ЈП „Варош”, Народно позориште „Стерија”..., али
је „Други октобар” невидљив.
Истовремено, интернет претраживачи вас упућују до ЈКПа „Други октобар”, па се на неким сајтовима може видети
да је у питању акционарско друштво, уписано у регистар 9.
децембра 2015, те да му је примарна делатност „скупљање
отпада који није опасан”. Као законски заступник и директор компаније води се Љубисав Шљивић.

бе грађана Вршца директно су
повезане с тим предузећем и
Љубисавом Шљивићем. Када
би се сутра нашао на тржишту
и био предмет законитог тендера, ЈКП „Други октобар” би
по неким проценама вредео и
двеста милиона евра! Насу-

зорног одбора „Другог октобра” поднео оставку, иако на
то место није ни могао бити
изабран пошто се, опет, ради о
директном сукобу интереса.
Грађани се плаше да би се
ускоро на дневном реду Скупштине могла наћи документа-

СА СТАВ ВЛА СТИ
Скупштина општине Вршац има 45 одборника. На претходним локалним изборима Покрет „Вршачка регија – европска
регија” (ВРЕР), чији је носилац био Чедомир Живковић, сада председник Општине Вршац, освојио је 15 мандата. Коалиција СПС, ПУПС, ЈС и СДПС изборила се за девет, ДС за
осам, а СНС за седам мандата. По три одборничка места добили су ЛСВ и група грађана „За бољи Вршац”.
Нови локални избори заказани су за 24. април.
прот томе, тренутно процењена вредност непокретности
„златног рудника” износи само двадесет милиона динара.
Локални избори су пред вратима, а јасно је да фирма
представља финансијско упориште СПС-а. Сада. После избора би неко други могао да
„музе” Вршчане. Желимо да
то предупредимо, да јавност
зна о чему се овде ради – објашњавају наши саговорници.
Они додају да је ЈКП „Други
октобар” био „тврђава чије су
зидине многи у прошлости нападали, али безуспешно”, јер
„или није било политичке воље или је Љубисав Шљивић
тврд орах за своје политичке
противнике”. Питају се у каквој су вези Шљивићеве активности и чињеница да је некадашњи еспеесовац Јовица Заркула, сада предводник групе
грађана ВРЕР и председник
Скупштине општине Вршац,
након само три месеца на
функцији председника Над-

ција према којој ЈКП треба да
уђе у процес докапитализације, тј. да интересна група жели
да пре реалне процене вредности овог предузећа измеша капитал фирме и мањег партнера, чиме би велику финансијску штету претрпели Вршчани
и сам Вршац, оснивач предузећа.
– Шљивић и екипа су нам
„обезбедили” најскупљи плин
и неисправну воду, као и уређење јавних површина по безобразно високим ценама, да ли
треба да их частимо за то?
Тридесет година нам се подсмевају, а ми смо, из свог џепа, градили гасну, водоводну и
канализациону инфраструктуру и путеве. Зашто? Да би све
то постало део мутног капитала „Другог октобра”? Нећемо
више да се бојимо и ћутимо
док нас локални моћници
отворено понижавају – поручују незадовољни Вршчани.
Очекујемо наставак ове саге.
С. Трајковић

ВРШЦУ ВРАЋЕН СТАТУС ГРАДА
Чињеница на коју Вршчани с
правом треба да буду поносни
– да је њиховој вароши кроз
измене Закона о територијалној организацији коначно враћен статус града – обелодањена
је 1. марта на конференцији за
новинаре Српске напредне
странке у том граду.
Повереник те странке у Вршцу Александар Ђорђевић рекао је да му је припала велика
част да озваничи „овај историјски моменат пред грађанима”,
па им је захвалио на томе што
су „указали поверење СНС-у и
Влади Републике Србије”. Потом је захвалио и премијеру
Александру Вучићу на томе
што је „препознао бригу Вршчана о свом граду и њихову
жељу да Вршац убудуће доминира овим подручјем у смислу
уређеног живота и доброг стандарда”. Ђорђевић је додао да

град „дугује неизмерну захвалност Бранку Маловићу, члану
Извршног одбора СНС-а и координатору странке за јужни

Банат, чије је даноноћно залагање много помогло да у овом
тренутку дође до реализације
ове дугогодишње идеје”.

Суграђанима се обратио и
Чедомир Живковић, председник Општине Вршац, који је
подсетио на то да су „тежње да
Вршац врати статус града трајале деценијама”.
– Министар Никола Селаковић је издејствовао да се Вршцу врати статус града. Премијер Вучић је то подржао и
није се гледало како се не може, већ како се може – поручио
је Живковић.
Он је захвалио и народним
посланицима из Вршца који су у
парламенту образлагали зашто
Вршац треба да добије статус
града. Једна од њих – Тања Томашевић Дамњановић – рекла
је да је Вршцу враћено оно што
му припада, јер се ради о граду
богате културе и привреде, као и
развијеног туризма и спорта.
Вршчани, честитамо!
Р. Т.
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ГТ 500 МОЖДА НАЈБОЉИ МОДЕЛ СВИХ ВРЕМЕНА

ХЛАДНИЈА ЗА 80 ДАНА

Олдтајмери и више
него на цени
У првој години на тржишту
модел ГТ 350 није забележио
најбоље продајне резултате,
јер је коштао око 4.500 долара, што није било баш јефтино. Продато је свега 513 аутомобила, али власници који су
очували своја возила, профитирали су након неколико деценија јер су ови „мустанзи”
заиста били на цени.
Изнајмите „мустанг”
Шелби није одустајао од тркачког концепта, али да би
остварио бољи тржишни резултат, одлучио је да ипак
следећа генерација модела ГТ
350 буде мање сирова и да буде употребљивија у свакодневној експлоатацији. Тако
аутомобил који је прављен током 1966. године има и задња
седишта, издувни систем је
прерађен како би се смањила
бука у кабини, а купци су могли да бирају и боју аутомобила. Као опција, могућа је била
и уградња аутоматског мењача, који је у готово свим аутомобилима био стандардна
опрема.
Што се тиче мотора, он је
остао исти, а перформансе редизајнираног аутомобила су,
као и код претходника, биле
на нивоу тркачког. Један од

главних разлога слабије продаје модела из 1965. јесте и
чињеница да овакво возило
није практично. Баш из тог
разлога Шелби прави посебну
серију аутомобила од хиљаду
примерака са ознаком Х, што
је скраћеница за компанију
„Херц”, која се бави изнајмљивањем возила. На овај начин сви возачи који су желели
да бар неколико дана возе модел ГТ 350 могли су то да учине а да га не купе.
Година 1967. била је можда
најбитнија за Керола Шелбија, али и за целокупну аутоиндустрију Сједињених Држава. Направљен је један од нај-

бољих спортских аутомобила
свих времена – ГТ 500. Шелбијев првенац је имао несвакидашње перформансе, али је
некадашњи инструктор летења желео да оде корак даље. У
нови модел је уградио мотор
из тркачког аутомобила „кобра ле ман”, којим је на престижној трци чије име модел
и носи заузео прва три места
и тако „почистио” тим „Ферарија”.
Сви знају „еленор”
Агрегат из модела „кобра”
имао је осам цилиндара у вераспореду и радну запремину
од 7.000 кубика. ГТ 500 је, за
разлику од ранијих модела,
био већи и робуснији, са знатним изменама на каросерији
које су допринеле аеродинамици, односно „лежању” на
путу.
У прилог тврдњи да је ово
један од најбољих спортских
аутомобила, говори и чињеница да су творци филма „Нестао за 60 секунди”, у коме
Николас Кејџ мора да украде
десетине луксузних возила за
једну ноћ, посебно место наменили „шелбију ГТ 500”. Поменути четвороточкаш, у
филму назван „еленор”, поседује снагу од невероватних
650 „коња”, а на аукцији је

продат за 1,2 милиона долара
и тако је постао најскупљи
„мустанг” свих времена.
Међутим, Керолу Шелбију
као да успех у стварању историје није био довољан... Снажни мотори и препознатљиве
модификоване каросерије били су добра основа за даљи
развој, па тако он већ наредне
године развија модел ГТ 500
КР. Комбинација снаге и
управљивости пружала је возачима незаборавно искуство
на отвореном путу захваљујући унапређеном мотору, иако
се сматрало да је агрегат немогуће даље усавршавати.
Убрзања су била несвакидашња због исте запремине од
7.000 „кубика”, али и обртног
момента од 600 њутнметара
који је мотор развијао већ при
3.400 обртаја у минуту.
Крајем шездесетих компанија „Форд” одлучује да прекине партнерство с Керолом
Шелбијем услед лошије продаје, али и због сукоба мишљења о даљем развоју ових
посебних „мустанга”. Последњи примерци које је Шелби
дорадио били су „мустанзи” из
1971. и 1972. године, по захтеву белгијског дилера „Фордових” возила, а ови аутомобили
су носили јединствену ознаку:
„Шелби Европа”.

За успех Хенрија Форда је
можда заслужан и Томас
Едисон. Наиме, Форд је од
1893. био запослен код Едисона као инжењер одржавања у електрани која је производила електричну енергију
за Детроит. То радно место и
није баш било захвално јер је
Форд практично морао да
буде 24 сата на услузи због
честих кварова постројења.
Након шест година у тој служби пожалио се послодавцу,
који га је охрабрио да напусти радно место и настави
свој рад на унапређењу мотора са унутрашњим сагоревањем. Резултат тога је свима добро познат.
Алтернативна горива, односно енергија, више нису будућност аутомобилске индустрије. Увелико су у употреби хибридни и електрични
аутомобили, а неки произвођачи иду ка томе да омасове производњу возила и на
водоник. Тај хемијски елемент је веома нестабилан и
склон експлозивним реакцијама, што је инжењерима
задавало велике главобоље
приликом конструисања аутомобила на водоник, а поготову резервоара за складиштење. За израду изолације

развијени су посебни материјали. Колико је она добра,
говори чињеница да када сипате врелу кафу у резервоар,
мора проћи осамдесет дана
да би се напитак охладио до
температуре да га можете
попити.
Постоји више ривалстава у
аутомобилској индустрији,
али оно између компанија
„Бе-Ем-Ве” и „Мерцедес”
можда је „најљуће”. Данас се
оне утркују која ће од њих
имати бољу технологију и
луксузније аутомобиле, али
пре више од пола века умало
да један од ривала нестане.
Током 1959. године баварски произвођач аутомобила
је био у тешкој финансијској
ситуацији и скоро је банкротирао. „Дајмлер–Бенц”, власник „Мерцедеса”, покушао
је да преузме „Бе-Ем-Ве”,
али безуспешно. Сви који су
били у могућности, па чак и
физички радници у фабрици, брзо су откупили деонице тог произвођача, а главну
улогу је одиграо Херберт Куанд, који је купио највећи
део. Тако је „Мерцедес”
спречен у својој намери, а
породица Куанд и даље поседује највећи удео у власништву.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

ОД ЧЕГА СТРАДА АУСПУХ?
Један квар узрокује други –
правило је које се скоро
увек може применити код
аутомобила. Кварови на издувном систему односно ауспуху дешавају се због дотрајалости материјала, утицаја атмосферских падавина, а неретко и због, верова-

страда дотрајало гибљиво
црево или „плетеница” која
је у лошијем стању. Уколико
се лом не деси на том месту,
извесно је да ће цев пући
код задњег лонца.
Неки од возача имају толико среће да издувни систем пукне на цевастом де-

ли или не, дотрајалих носача мотора и мењача.
Ови носачи имају улогу,
између осталог, и да ублаже
вибрације и силе које се јављају приликом стартовања
мотора, промене брзине или
убрзања. Због своје дотрајалости носачи нису у стању
да апсорбују оно што треба,
па се силе и вибрације преносе на остале механичке
делове, али и на све делове
ауспуха који су на мотор везани издувном граном. Готово је извесно да ће с временом цеви на издувном систему пући. Искуства механичара говоре да најчешће

лу, па је поправка брза и
јефтина. Они други ће у супротном морати да мењају
неку од компонената, ако не
комплетан систем. Вибрације мотора су израженије
код дизел-агрегата, а следећи пут када посетите механичара, затражите да изврши контролу носача мотора
и мењача и уштедите време
и новац.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,
2004, регистрован,
власник. 064/178-72-32.
(215882)

ПРОДАЈЕМ шпедитер
две и по тоне и
једнобраздни плуг ИМТ.
063/190-36-81. (215608)

ПРОДАЈЕМ пежо 206
дизел, 1.9, 2006.
повољно. 063/319-772.
(215895)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 Д,
продајем или мењам,
стање солидно. 063/555770. (215617)

ТОМОС аутоматик,
1987, одличан, трајно
регистрован, 240 евра.
064/172-22-13.
(2159509

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1991. годиште, у возном
стању, гас, бензин.
064/380-55-78. (215649)
АУДИ 80 цц 1.8, плин,
1985. годиште, 600 евра.
064/240-67-56. (215658)

ВОЗИЛА
ПО ТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
1990. годиште,
регистрован до 20.
новембра, 300 евра.
064/230-52-21. (215935)

ОТКУПЉУЈЕМ
аутомобиле, камионе,
тракторе, долазим на
ваш позив,
катализаторе, продаја
делова. 069/203-00-44.
(215791)

ФИЈАТ пунто 1.2,2003.
годиште, клима, сва
опрема, приватан, 1.750
евра. 063/289-350.
(215775)

РЕНО твинго 1.2, 2003.
годиште, атестиран
плин, клима, кожа,
панорама кров.
064/130-36-02. (215944)

АУТО-КОД кључеви,
израда кључева, кључ
сервис. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (215749)

ФИАТ брава 1.2, 2001,
клима, у екстра стању.
064/130-36-02. (215944)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003. годиште, одличан,
сервисна књижица,
регистрован до октобра.
062/886-97-30. (215853)

ОПЕЛ астра Ф караван,
1996, бензин/плин,
регистрован до
септембра, 1.100 евра.
062847-34-83. (4652)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
500 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(215935)

ФОРД орион 1.6 Д,
супер стање, 1987.
годиште, нерегистрован.
064/443-07-07. (215692)

ЗАСТАВА 10, 2008.
годиште, 5 В, клима,
нове гуме, перфектно
стање, власник.
065/848-58-66. (215862)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008. годиште, 2/3
врата, као нов, 3.500
евра. 062/207-505.
(215971)

НИСАН примера,
караван, 1997. годиште,
управо регистрован,
одличан мотор.
065/333-55-25. (215907)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
1996. годиште, истекла
регистрација, у возном
стању. 064/130-36-02.
(2159449

СКУТЕР 50 ццм трајно
регистрован, пежо 206,
половни делови.
063/861-42-44.(215878)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ kia pro ced,
1.4, бензин, прешла
75.00 км, први власник.
065/242-51-82. (215849)

ПЕЖО 206, 2004, опел
астра 2001, може
замена. 064/134-06-30.
(215137)

ЛИМУЗИНА за свадбе,
линколн, на стране
табле, екстра стање,
продајем. 063/555-770.
(215617)

ОГЛАСИ

ШКОДА фабија 1.4,
2008, 82.000 км,
власник, регистрован.
064/130-36-02. (215944)
АЛФА ромео 147, 1.6
ТС, 2001. годиште,
власник, троје врата.
064/178-84-32. (215981)
ПУНТО 12, 2002, 5 В,
сиви, клима, на име.
063/815-69-39. (215962)
ФИЈЕСТА 14 ТД, 2005,
5В, сиви, клима, на име.
063/815-69-39.
(215962)

ВРШИМ откуп свих
врста аутомобила,
комби возила, камиона,
катализатора, продаја
делова и мотора од 80
до 3.000 евра. 068/42395-60. (215791)
СТАЛНИ откуп свих
врста возила,
катализатора, алата,
пољопривредне
механизације. Продаја
делова, мотора, комби
возило Т-2 дизел.
063/782-82-69, 066/409991. (215791)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ две
приколице, Змај 495, 8
тона, сејалицу бекер.
064/445-57-36. (215599)
ОТКУПЉУЈЕМ
аутомобиле, камионе,
тракторе, долазим на
ваш позив, катализаторе,
продаја делова. 069/20300-44. (215791)

СТАЛНИ откуп свих
врста возила,
катализатора, алата,
пољопривредне
механизације, продаја,
половних делова,
мотора, комби возило Т2 дизел. 063/782-82-63,
066/409-991. (215791)
ПРОДАЈЕМ трактор,
плуг, сетвоспремач,
шпартач, сејалицу,
прскалицу и шпедитер.
060/660-79-60. (215967)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1, преко пута
„Фабег” апотеке.
064/145-55-09. (215687)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (215443)
МАШИНА за судове,
фрижидер комбинација,
веш-машина, лап-топ,
појачало. 061/631-9926. (215808)
ТВ половни из увоза ,
37, 55, 66 и 72. 348-975,
066/348-975. (215778)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач,
комбинацију, вешмашину, половне делове
горење. Мића, 013/346790, 064/129-73-60.
(215900)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет са 4 душек, БНС,
60 евра.063/809-88-48.
(СМС)

ВРШИМ откуп свих
врста аутомобила,
комби возила, камиона,
катализатора, продаја
делова и мотора од 80
до 3.000 евра. 068/421395-60. (215791)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, алуминијумска
врата половна, АЛ ПВЦ
столарија. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(214564)

ПРОДАЈЕМ култиватор
ИМТ 506, са
прикључцима. Тел.
063/830-54-17. (215866)

РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15. (214514)
БРИКЕТ буков 600
динара џак, исплатив,
достава, преостала
количина. 064/482-6553, 372-072. (2124879)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (214702)
ХОДАЛИЦА, могућност
подешавања висине,
нова. 064/866-21-18.
(215625)
ПРЕОСТАЛА дрва,
сеченице. 064/357-8208. (215247)
ПРОДАЈЕМ преосталу
нову циглу, мали
формат. Сечем, цепам
дрва. 064/271-56-57.
(215596)
ПОВОЉНО, пећ, када,
умиваоник, ТВ, шатор,
ауто балено сузуки.
064/339-69-13.
(215604)
ПЧЕЛЕ на продају. 063/
108-55-48. (215652)

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 аутогуме, бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф)
ФИЈАКЕР, таљиге и
доста етно предмета на
једном месту, продајем.
063/555-770. (215619)
БРИКЕТ
висококалоричан,
еколошки огрев од
храста и букве,
преостале количине.
061/296-91-67. (и)
ПРОДАЈЕМ струг за
обраду дрвета. 063/86580-73. (215761)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, јефтино, јелке
за цеђење пилића.
065/614-74-40, 633-250.
(215700)
ПРОДАЈЕМ прозоре,
балконска крила, две
шиваће машине. Тел.
064/169-72-17 и
013/372-241. (215606)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (215968

АМБАЛАЖА, сокови и
пиво, 120 гајби, продајем
хитно. 063/555-770.
(215617)
ПРОДАЈЕМ нови
шпорет пламен, на дрва.
Тел. 060/130-56-54,
цена 1.500 динара.
(215690)
РАСПРОДАЈА половног
намештаја. 060/375-7711, Д. Туцовића 84.
(215681)

Петак, 11. март 2016.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ квалитетне
струњаче за финтес,
краљица пећ, две нове
блажујке. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(215640)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
ломљени мермер за
мозаик, и греде 14 х 19
х 5 м, као нове, 13
комада. 060/375-77-11.
(215681)
ПРОДАЈЕМ нови
шпорет пламен на дрва.
Тел. 060/130-56-54,
цена .15.000 динара.
(215690)

ОГЛАСИ
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ВЕШ-МАШИНЕ,
сушилице, фрижидери,
замрзивачи, ЛЦД ТВ из
Немачке. 062/824-2321. (215993)
ПРОДАЈЕМ
алунимијумске
радијаторе, 2 х 25
ребара и 1 х 23 ребара,
6 канала, висина 35 цм,
као нови, повољно.
060/705-98-31. (215994)
ПРОДАЈЕМ половну
столарију и 600 комада
црепа, три двојке.
063/836-37-29. (215973)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере,
замрзиваче, продајем уз
гаранцију. 063/775-5908. (215952)

ОЧУВАНИ дрвени
прозори са шалонима,
већих димензија,
балконска врата.
062/121-01-48. (215936)

БИБЕР ЦРЕП, изузетно
повољно продајем и
тојоту королу. 013/25110-26, 069/153-15-64.
(215842)

ПРОДАЈЕМ багат
машину славица, све
метално. 064/212-32-94,
цена 100. (215942)

БЕТОНСКИ блок од 32
до 67 динара. ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја.
069/275-73-94. (215815)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске
елементе. 063/773-4597, 371-568. (215938)

ПРОДАЈЕМ два вунена
јоргана, нова, 6.000
динара. 064/471-71-62.
(215699)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(2156960)

НОВА шиваћа машина
чешка, назвати од 15 до
17 сати. 013/344-127.
(215643)

ПРОДАЈЕМ букова дрва,
багремове сеченице,
„Топлина”. 063/364-310.
(215985)

ВРАТА метална, 0,85 х
2.50 и 1,15 х 2,50,
дрвена улазна 2 м,
бицикл. 063/706-16-65.
(215667)

ДЕЧЈА соба, орман,
креветац, јоги, комода,
седишта за кола.
064/188-42-64. (215983)

БЕТОНСКЕ стубове 15
комада од 2,60 м, жицу
за ограду 34 м и
моторну бензинску
пумпу, три цола.
066/357-870. (215877)
ПОВОЉНО веш-машина
ардо, 100 евра. Тел.
064/123-17-88, 354-852.
(215876)

ТА пећ цер, 6 кв,. На
продају. 064/149-24-69.
(215802)
ЦИГЛА, нова, Дебељача,
10.000 комада, 9 динара
комад., 061/269-82-13.
(216036)

КОМБИНОВАНИ
фрижидер беко и
замрзивач сандучар 210
литара. 064/366-57-87,
335-930. (215717)

АЛУМИНИЈУМСКА
врата, распродаја, већ
од 60 евра, могућност
израде по мери.
064/247-77-69. (215750)

НА ПРОДАЈУ очувани
двосед, регал и две
фотеље. 063/120-37-75,
013/348-721. (216035)

ПРОДАЈЕМ месарске
витрине 6 метара и
агрегат за комору.
064/668-87-38. (215957)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/592-7875. (215925)

ФРИЖИДЕР, судоперу с
радним висећим, регал,
двосед, ормани, писаћи
столови, комоде, звучне
кутије 2 х 120 вати,
шиваћа багат, стубна
полица, креветац, теписи.
Тел. 063/861-82-66.

ОТКУП старог гвожђа,
фрижидера,
замрзивача,
акумулатора и осталог
отпада. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (216025)
КУПУЈЕМ старе сатове,
исправне и неисправне,
ордење, пенкала,
упаљаче и ситне
антиквитете. 063/80457-99. (216014)

ПРАСИЋИ меснати, 200
динара, свињске
полутке, слама,
Новосељански пут 175б. 064/303-28-68.
(216016)

БРАЧНИ дрвени кревет
с душецима, хитно, 100
евра. 062/155-15-73.
(215711)

ЗАМРЗИВАЧ беко,
вертикални, 210 л/80
евра, замрзивач горење,
сандучар, 110 л/ 40
евра. 060/521-93-40.
(215755)

БИЦИКЛ, косачица,
машина за плочице,
сушара за веш,
фрижидер. 063/198-8400. (215808

ПИЛИЋИ живи и
уређени на продају,
кућна достава. 065/41097-34. (216016)

КУПУЈЕМ ордење,
медаље, сатове – ручне,
џепне, пенкала, стари
новац. 064/867-48-11.
(215995)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ виолину и
виолончело. 063/228322. (215860)

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

КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, старе
славине, акумулаторе,
каблове, ситно гвожђе.
060/521-93-40. (215775)

КУЋА, три етаже, 6 х 12,
плацеви 3 х 5 ари. Тел.
064/577-65-61. (215837)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа у
Црепаји, 300 квм, 13
ари плаца, усељива,
цена по договору.
064/264-88-70. (214184)

ВЕШ-МАШИНЕ,
сушилице, фрижидери,
замрзивачи, ЛЦД ТВ из
Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (215993)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очувано
покућство, завесе,
ћилиме, столове,
столице, тепихе, кухиње.
066/900-79-04. (215674)
КУПОПРОДАЈА,
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтажа,
гаранција. 062/170-4310. (215674)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледенице, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98. ()

ПЛАЦ у Старчеву, 10
ари, Матије Гупца 80 и
8 ари, на изласку из
Старчева. Може замена.
065/656-56-52. (215064)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, повољно, Предраг
Теофановић, Омољица,
Цара Душана 29. Тел.
063/742-71-66. (215600)

ПРОДАЈЕМ кауч,
фотељу на развлачење и
врата. 013/373-202.
(4652)

КУПОПРОДАЈА

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)

БАШТА, плац 6.5 ари на
Новосељанском путу.
Тел. 064/169-72-17 или
013/372-241. (215606)
КУПУЈЕМ ордење,
медаље, значке, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(215904)
КУПУЈЕМ замрзиваче,
фрижидере, вешмашине, старо гвожђе,
итд. 064/484-13-76.
(215930)
КУПУЈЕМ акумулаторе
гвожђе, бакар,
алуминијум, старе вешмашине, фрижидере,
телевизоре. 061/321-77-93.
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, белутехнику, телевизоре.
061/322-04-94. (215930)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг,
алуминијум, белу
технику, телевизоре.
061/206-26-24. (215930)
КУПУЈЕМ старе
стрипове, албуме са
сличицама, играчке,
лего коцкице, сатове,
пенкала, упаљаче, војне
ствари, пез фигурице.
064/187-56-80. (215909)

КУЋА на продају,
Србијанска 55, и
издајем локал,
Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-1622. (214749)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси (два
дворишна стана). Тел.
063/472-433, 063/440447. (215144)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули. 063/769-41-44.
(215594)

КУЋА, 120 квм, на 5
ари, Преспанска 15,
замена. 063/307-674.
(215601)
СТАМБЕНОПОСЛОВНА кућа у
Старчеву продајем или
мењам. 063/555-770.
(215617)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у
Војловици с воћњаком.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(215650)
ПЛАЦ на продају.
064/813-00-21. (215644)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВОЈЛОВИЦА, кућа на
продају, 80 квм, плац
6.5 ари. 013/341-435.
(215636)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Панчева, 112
квм, на три ара плаца,
власник, 1/1. Тел.
065/310-02-76. (215738)
ШВАПСКА кућа на
Баваништанском путу
83, помоћни објекат 54,
договор. 065/561-01-50.
(215737)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан 46 квм, у строгом
центру, без посредника,
ТА, телефон, КТВ,
клима. 061/297-40-00,
065/206-44-64. 215659
КУЋА на продају, 112
квм, 1/1, плац 8.5 ари.
Л. Толстоја 38. 064/29049-89. (2157039)
МАРГИТА, кућа 110
квм, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.
(215675)
ПРОДАЈЕМ две њиве на
Јабучком путу и плац 10
ари, код „Пивашевића”,
може преко рачуна.
060/353-99-10. (215683)
ПРОДАЈЕМ њиву (башта
узорана), 18 ари, на
уласку у Старчево, иза
„Рафаело” пумпе, 200
метара код багремара.
064/836-58-27.
(215686)
ПЛАЦ у Црепаји, 25 ари
и стара кућа, повољно.
063/240-784.(215695)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Јабуци, 6.25 ари, одмах
усељива. Тел. 064/30330-32. (215666)
КУЋА 140 квм,
Војловица, Јаношикова
94, са локалом 32 квм, и
плацем 7,3 ара.
063/386-309. (215657)
ПАНЧЕВО, станови 64
квм и 68 квм, Горњи
град, Долово – кућа 16
ари плаца, центар,
Долово плац код новог
игралишта, бивше
језеро. 063/717-49-48.
(215665
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, повољно,
могућ договор, може
замена. 064/902-28-80.
(215727)
ПРОДАЈЕМ
легализовану кућу са
локалима, употребне
дозволе на главном
путу, власник. 063/351709. (215733)

ОГЛАСИ

НОВОСЕЉАСНКИ пут,
70 квм, 22 ара, 29.000,
замена стан. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(215736)

ПРОДАЈЕМ у центру
Панчева, стару кућу за
рушење. Сва
инфраструктура.
060/353-99-10. (215827)

КУЋА са два локала, код
Турске главе, 161 квм, 2
ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”.
064/668-89-15. (215891)

ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљишта
на старој Миси, 16.000
евра. Тел. 063/771-1849. (215983)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
50 квм, 10 ари, 35.000,
замена стан. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(215736)

ПЛАЦ на Миси са
локацијском дозволом
за градњу, П+1+2+пот.
064/260-05-34. (215817)

КУЋА, нова, Тесла, 140
квм, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла
некретнине”. 064/66889-15. (215891)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2 ара
у Ул. Светозара Шемића
60, Панчево. Цена
договор. 066/520-25-65.
Милош. (215963)

СТАРА МИСА, кућа
новија, 330 квм, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла
некретнине”. 064/66889-15. (215891)

ПРОДАЈЕМ воћњакбашту, крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-18-49.
(215983)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, до пута 7 ари,
ограђено, код
„Зеленила”. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ВРШАЦ, кућа код
Хотела „Вила брег”, 6
ари плац, 20.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
АГЕНЦИЈА „Дива”
купујем самосталну
кућу у Панчеву, центар,
шири центар, Тесла,
Котеж. (470), 345-534,
064/246-05-71. (и)
КУЋА, насеље Мали рај,
Београд, 90 квм, 10 ари,
два стана,
продајем/мењам.
064/955-51-85. (215856)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
57 ари, струја и вода
или мењам за
складиште, уз договор.
065/507-09-84. (215810)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву у близини
центра. 063/706-50-05.
(215788)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Баваништу. 063/186-4811. (215799)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, позвати после 16.
Тел. 064/280-22-80.
(215786)
БАВАНИШТАНСКИ,
нова, двособна, 67 квм,
5 ари, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

ПЛАЦ 10 ари хитно,
продајем, власник, 1/1,
Ул. Козарачка. Тел.
063/741-21-10. (215864)
ХИТНО кућа, Долово,
16 ари, близу центра,
15.500, договор, после
15 сати, тел. 061/13437-08. (215855)
ПРОДАЈЕМ викендицу
са пет ари плаца,
Пелистерска 207, Миса.
064/926-78-49. (215771)
КУЋА, нова Миса, три
етаже, локал, 55.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (215772)
НОВА МИСА, кућа
новија, 200 квм, локал,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215772)
НОВА МИСА, плац 6
ари, 12.500. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215772)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04. (215819)

ДОЛОВО, 73 квм, 16
ари, реновирана,
18.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

ВЕЛИКИ избор кућа –
сва села. 063/899-77-00.
(215736)

ТЕСЛА, кућа 87 + 87, 4
ара, 50.000. (238),
„Тесла некретнине”.
064/668-89-15. (215891)
САМОШ, кућа 100 квм,
10 ари, 9.000; Црепаја
135 квм, 16 ари, 45.000.
(238), „Тесла
некретнине”. 064/66889-15. (215891)

БЛИЗИНА центра,
одлична кућа, 183 квм,
3.7 ара, 77.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ВОЈЛОВИЦА, 7,7 ари,
88, 29.500; Кудељарац,
5, 70 + 29, 25.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (216032)
ОМОЉИЦА, 52 + 48,
укњижена, 16.000;
Дебељача, нова, 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(216032)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, центар.
060/555-34-28. (216019)
ЗЛАТИБОР, кућа на 3
ара, 42.000, плац 4 ара,
12.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банијској, 73 квм, на 14
ари плаца. 063/269-499.
(215839)

ДЕО куће, почетак
Стрелишта, укњижено,
замена. 064/952-19-80.
(216013)

СТАРИ МИСА, кућа 100
квм, 5,3 ара, 34.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

ПОВОЉНО кућа у
изградњи, стављена под
кров, 425 квм, сутерен
+ приземље + спрат,
плац 8 ари, без
посредника. 065/81131-92. (215886)
ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године,
површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (215886)

ЈАБУЧКИ, кућа, 639 квм,
хитно; Миса, ПР + ПК,
110, хитно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216032)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, 200 квм, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (215835)

ПРОДАЈЕМ усељиву
спратну кућу, Ново
Село, помоћни објекти,
договор. 063/808-40-43.
(215824)

ПРОДАЈЕ се плац од 40
ари на Новосељанском
путу. 064/850-70-15.
(215951)

КУЋА, плац 3,46 ара,
Трг мученика 18, преко
Дома војске. 064/16704-77. (216027)

ВИКЕНДИЦА на
Девојачком бунару +
плац за градњу. Могућа
компензација и
одложено плаћање. Тел.
061/622-18-37. (216007)

(215825)

КАЧАРЕВО, кућа нова,
усељива, недовршена
200 квм, 5 ари плаца.
063/218-860. (215931)

ЦЕНТАР, кућа на 4 ара,
48.000; Котеж 1, на 3,3
ара, 38.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

ТЕСЛА, одлична, две
стамбене јединице,
65.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

ЦЕНТАР, кућа 84 квм,
ПР + 1, ТА, 62.000. (79),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)

МИСА, нова, комплет
завршена, комфорна
кућа одмах усељива,
1/1, 138 квм, бруто.
063/637-673.

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву. Тел. 063/15337-70. (215913)

МАКСИМА ГОРКОГ,
салонски тип куће, 7
ари, 75.000, договор.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 130
квм, 6 ари, сређена,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(215888)

КУДЕЉАРАЦ, код цркве,
32 ара, 25.000; Миса, 5
ари, 16.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ЦЕНТАР, 100 квм, 4 ара,
48.000; 70 квм, 5 ари,
55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 220
квм, новија, 5 ари,
75.000. (238), „Тесла
некретнине”. 064/66889-15. (215891)

ДЕБЕЉАЧА, трособна
реновирана, 90 квм, 5,7
ари, 23.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

ХИТНО, 7. јули, кућа
129 квм, трособна, 3
ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ВОЈЛОВИЦА, 90 квм,
14,5 ари, хитно, 22.000,
усељива. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)
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ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари,
Новосељански пут,
повољно, могућ сваки
договор. 066/385-289.
(216020)
КУЋА са две стамбене
јединице, гаража, 3,6
ари плаца. Тел.
064/124-48-15. (216022)
ПОЉОПРИВРЕДНО
земљиште, између
Омољице и Брестовца,
77 ари и 100 ари.
063/808-82-73.
(216024)
КУЋА, 60 квм,
Козарачка, 3 ара плаца,
18.000 евра. 061/26982-13. (216036)

КУЋА, 50 квм, 9 ари
плаца, са воћњаком,
Панчево. 065/410-9734. (216016)
ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м,
8.500, Новосељански
пут б.б. 064/808-72-50.
Марко. (2156004)

ДВА ЛАНЦА земље, Лап,
плац 12 ари,
Баваништански пут, до
пута. 064/867-48-11.
(215999)

КАРАУЛА, плац 10 ари,
1/1, темељ, вода, струја,
30.000 евра, Рибарска
2. 061/269-82-13.
(216036)

КУЋА, нова Миса, 288
квм, укњижена, 65.000,
власник. 064/123-14-13.
(215997)

КУЋА 130 квм,
приземна, 4 ара плаца,
усељива, 39.000 евра,
замена, могућа за
разно. Козарачка, нова
Миса. 061/269-82-13.
(216036)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
грађевинско земљиште.
060/766-23-36. (215997)

НОВА МИСА, трособан,
85 квм, ЦГ, може
замена за мањи.
064/134-06-30. (215137)
ТЕСЛА, IV/4, без лифта,
ЦГ, двособан, 53 квм +
тераса, (замена
самостална усељива
кућа, шири центар).
066/954-33-05. (215155)
ШИРИ центар,
трособан, 68 квм, I
спрат, ТА, терасе,
гаража, 32.000.
060/760-04-32. (215166)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
квм + 17 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(215187)

СТАН на Стрелишту, 60
квм, ЦГ, II спрат,
реновиран. 062/646066. (214595)

СТАН у центру,
двособан, 55 квм, II
спрат. Тел. 064/528-3210. (215515)

СТАН, Тамиш капија, 68
квм, укњижен, поглед
према реци, двособан.
062/272-510. (214525)

ПРОДАЈЕМ стан 38 квм,
Котеж 2, II спрат, ЦГ,
топла вода, подрум,
лифт, без посредника.
063/852-32-22. (215595)

ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне
инсталације, усељив,
продајем. 063/826-9709. (253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)
ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331079. (214743)

СТАН 101 квм,
Карађорђева 15, I
спрат. 063/334-430.
(215601)
ПРОДАЈЕМ стан 81
квм, II спрат, дуплекс,
Тесла. 063/334-430.
(215601)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан,
Стрелиште, 65 квм, VII,
ЦГ, власник. 063/76176-87. (2156118)

КОД БОЛНИЦЕ
продајем три мање
гарсоњере, 18.000 евра.
062/361-676. (214359)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан.
Власник. 063/765-83-10.
(215637)

ПРОДАЈЕ се стан 84
квм, И. Курјачког 6-а,
50.000. 314-353,
062/841-34-05. (214969)

ХИТНО продајем стан,
Тесла, трособан, 78 квм,
први спрат, власник.
063/235-175. (215639)

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

ПРОДАЈЕМ 18 ари
баште са викендицом.
063/865-80-06.
(2316005)

КОТЕЖ 1, стан 60 квм,
IV спрат, лифт,
Ослобођења. 063/16352-05. (р)

СТРЕЛИШТЕ,
двоипособан стан,
Вељка Влаховића 12,
укњижен, власник, ЦГ, V
спрат, усељив одмах,
43.500. 063/164-61-52.
(215083)
ОДМАХ усељив,
трособан стан, 78 квм,
два мокра чвора,
Стрелиште, може
замена за кућу.
064/340-26-43. (215309)

ЈЕДНОСОБАН стан,
први спрат, зграда на
доброј локацији, 25.000.
013/681-235, 063/89090-60. (215642)
ДВОСОБАНБ стан,
Котеж 2, 64 квм, II, ЦГ,
40.000, без посредника.
063/857-77-21. (215663)
ХИТНО продајеммењам трособан, на
Котежу 2, за већу
гарсоњеру у центру,
договор. 063/247-617.
(215682)
ЦЕНТАР, двособан,
комплетно сређен, 50
квм, власник. 063/80156-63. (215689)
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СТАНОВИ
АГЕНЦИЈА „Дива”,
купује стан, без грејања,
у згради. (470), 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, I спрат, без
улагања, власник,
32.000, договор. Тел.
060/861-83-06. (215693)

ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 53 квм, Тел.
064/290-46-55. (215758)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан 80 квм, близу
„Авива”, власник,
35.000, договор.
064/323-91-93. (215693)

СТАН, Тесла, трособан,
68 квм, II спрат, ТА,
власник. 063/848-52-32.
(215764)
ПЕКАРА-продавница са
инвентаром и
једнособни станови, све
укњижено, власник.
063/351-709. (215759)

КОТЕЖ 1, 53 квм, IV
спрат, без лифта, 28.000
евра. 063/814-45-05.
(215715)
ЦЕНТАР, 45 квм,
двособан, 23.000; 64
квм, двоипособан,
40.000; 115 квм,
троипособан, I, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (215736)
ДВОРИШНИ 40 квм,
14.500; 60 квм, 20.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (215736)
ТЕСЛА, 45 квм, 25.000;
71 квм, трособан,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)
СТРЕЛИШТЕ, 35 квм,
једнособан, 18.000; 60
квм, двособан, 30.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (215736)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи у Панчеву,
Београду или Земуну.
063/856-74-02. (215751)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
68 квм + 6 квм,
квалитетан, усељив
брзо, 44.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж,
38 + 4 квм, ЦГ, 24.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПРОДАЈЕМ стан 55
квм, у новој згради, без
посредника. 064/22296-01. (215776)
КОТЕЖ 2, 52 + 5 квм,
продајем/мењам,
приземље. 310-179,
063/700-70-99. (215774)
СОДАРА, Доситеја
Обрадовића 56 квм +
тераса, V, ЦГ, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215772)

КОТЕЖ 2, 38 квм,
једнособан, 22.000; 58
квм, двособан, 30.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (215736)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
квм, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-901.
(215867)

КОТЕЖ 1, 40 квм,
једноипособан, 28.000;
50 квм, двособан,
28.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)
МИСА, 40 квм,
једноипособан, нов,
19.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
квалитетно реновиран,
36 квм, тераса, лифт,
25.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(215772)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
48 квм + 6 квм, тераса,
одмах усељив, Котеж.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 квм, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(215772)

ДВОИПОСОБАН, 65
квм, тераса, лифт,
Котеж 2, 38.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, 35 квм,
тераса, ТА, Тип станко,
реновиран, тераса,
замена, 22.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ,
једноипособан, 35 квм,
ЦГ, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (215772)

КОТЕЖ 1, 75 квм, V, ЦГ,
сређен, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (215772)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
квм, TA, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-901. (215867)

ЦЕНТАР, продаја нових
усељивих станова и
локала, 630-850 евра са
ПДВ-ом. 063/323-584.
ЦЕНТАР, леп дворишни
стан, 40 квм, шупе,
20.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, двособан, 57
квм, тераса 6 квм,
гаража. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (215772)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 квм, I, тераса,
24.000. (49), „Мустанг”,
069/226-901. (215867)
СОДАРА, одличан
двоипособан, 67 квм, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
069/226-901. (215867)
КОТЕЖ 2, једнособан,
39 квм, V, 19.000. (49),
„Мустанг”,069/226-901.
(215867)

СТРЕЛИШТЕ, 90 квм,
IV, ЦГ, четворособан,
55.000 евра, може и
замена за мањи. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком,
Синђелићева. 064/44035-42. (215839)
СТРЕЛИШТЕ, 62 квм,
нов паркет, столарија,
купатило, терасе, лифт.
Власник. 066/004-787.
(215817)

КОТЕЖ 2, двособан 61
квм, V, 26.500. (49),
„Мустанг”,069/226-901.
(215867)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стану
строгом центру
Панчева. Тел. 064/95468-01. (215807)

СТРОГИ центар, добра
градња, 15 квм, 9.000.
(49), Мустанг”,069/226901. (215867)

СТРЕЛИШТЕ, 35 квм, I,
ЦГ, 18.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

СТРЕЛИШТЕ, 35 квм,
приземље, усељив,
15.000 евра. 065/23710-09. (215852)

СОДАРА,68 квм, II, ЦГ
,40.00. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.

ТЕСЛА, двоипособни,
двостран, ЦГ, 72 квм, II
спрат. 069/176-08-57.
(215848)
НОВА МИСА, 58 квм,
III, ТА, 26.000, 75 квм,
ПР, ТА, 31.000. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)
СОДАРА, 60 квм, IX, ЦГ,
39.000, ПВЦ столарија,
сређен, одмах
усељив.(071), „Самиго
инвест”, 062/886-56-09.
(215828)
КОТЕЖ 1, 56 квм, IV,
ЦГ, 29.000; 53квм, IV,
ЦГ, 28.000. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)
КОТЕЖ 2, 51 квм, I, ЦГ,
33.000, договор. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)
ПРОДАЈЕМ мањи
двособан стан у центру,
хитно. 066/937-00-13.
(215906)

СОДАРА, продајем већи
двособан стан, хитно,
повољно. 066/937-0013. (215906)
КАРАЂОРЂЕВА, 83 квм,
VI, 63 квм; 35 квм,
27.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)
СОДАРА, 55 квм, ВП,
28.000; 83 квм, I,
42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)
ДОСИТЕЈЕВА, 83 квм, I,
58.000, Тесла, 55 квм,
IV, 24.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)
СТАРА ПОШТА, 55+ 6,
I, 42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)
ЦЕНТАР, салонски, 114
квм, 67.000 и 86 квм,
42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

КОТЕЖ 1, 26 квм,
17.000; Самачки, 17
квм, 12.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 квм, VII, ЦГ, 22.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(215903)
СТАН, војне зграде на
Тамишу, двоипособан,
64 квм, II спрат, ЦГ,
41.500 евра, искључиво
без посредника.
064/181-83-63. (215890)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 квм, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)
ЦЕНТАР, одличан
дворишни, 81 квм,
трособан, свој део
дворишта, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
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КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(215888)
СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 32 квм, III,
ЦГ, 21.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (215903)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 квм, III, TA, 23.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(215888)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
квм, V, ЦГ, лифт,
26.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

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

СТРОГИ центар,
двособан, 55 квм, II, ЦГ,
36.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, I, ЦГ, сређен,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

РОБНА кућа,
двоипособан, 63 квм, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
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МИСА, Тргопродуктове
зграде, једноипособан,
42 квм, ВП, ТА, терасе,
усељив, 24.500, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(215888)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
квм, IV, ЦГ, 30.500.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(215888)
ЦЕНТАР, двособан, 55
квм, II, IV, ЦГ, усељив,
36.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(215888)
СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 32 квм, V,
ЦГ, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (215888)
КОТЕЖ 1, двособан, 53
квм, IV, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(215888)
ШИРИ центар, новија
градња, четворособан,
90 квм, I, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 квм, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(215888)
НОВА МИСА, 24 квм,
сутерен, ТА, 125.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (215888)
ТЕСЛА, трособан, 74
квм, III, ЦГ, 45.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (215891)
НОВ стан, 65 квм,
гаража 14 квм, Ул.
Таковска. 063/342-220,
063/701-19-77. (215950)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24
квм, ВПР, ЦГ, 20.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (215891)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, IV ЦГ, 30.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (215891)
ТЕСЛА, једноипособан,
42 квм, III, ЦГ, 25.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (215891)
ЦЕНТАР, двоипособан,
65 квм, XII, 45.000;
двособан, 57 квм, X,
40.000. (238),„Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (215891)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
повољно, 53 квм, високо
приземље. 064/222-4974, 064/479-75-24.
(216021)
СТАН, нова Миса, 39
квм, нов, усељив,
Приморска 27, 19.500
евра. 061/269-82-13.
(216036)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 квм. Тел.
064/267-71-74. (4652)
СТРЕЛИШТЕ, 52 квм, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(216000)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 квм, I спрат, Ж.
Зрењанина 99-а. Тел.
060/343-72-00. (315989)
ТЕСЛА, ЦГ, III, 42 квм,
власник. 063/358-365.
(215964)
НОВА МИСА, стан 39
квм, укњижен,
приземље, 20.000 евра.
Власник. 063/727-76-29.
(215958)

ПРОДАЈЕМ стан 75 квм,
у дворишту, 1/1,
договор. Тел. 061/72112-57. (215953)
СОДАРА, трособан, I,
67 квм, ЕГ, реновиран,
41.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(215911)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан, леп,
сређен, за мањи,
власник. 063/750-66-85.
(215941)
ПРОДАЈЕМ нов стан,
107 квм с гаражом, М.
Обреновића, изнад
ProCredit банке.
062/670-219. (215922)
МИСА продајем
поткровље, 100 квм, са
свим прикључцима,
власница. 065/333-5525. (21`5907)
ДВОИПОСОБАН, 65
квм, ново купатило,
нова букова кухиња,
храстов паркет,
амерички плакар, две
терасе, гаража.
064/177-60-61. (215908)

ТЕСЛА, двособан, V,
лифт, 62 квм, ЦГ,
37.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)
КОТЕЖ , једноипособан,
III, 38 квм, ЦГ,
реновиран, 27.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(215911)
РАЖАНА, подножје
Дивчибара, стан на
продају, цена 8.000
евра. Тел. 063/818-7544. (215944)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
реновирана, 28 квм, II,
ЦГ, 20.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)
САМАЧКИ, I, 18,
15.500; Маргита, нов,
ПР, 18.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216032)
ДВОРИШНИ до улице,
30, 13.500; Стрелиште,
двособан, само 22.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(216032)

ЦЕНТАР, двособан, II,
ЦГ, 35.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)

ТЕСЛА, 61, IV, 33.000;
Маргита, нов, 64,
усељив. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216032)

КОТЕЖ 2,
четворособан, VII, 80
квм, ЦГ, 47.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)

ЦЕНТАР, 117 квм,
новоградња, 82.000;
Стрелиште, 71, сређен,
35.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(216032)

СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, V, лифт, 32
квм, ЦГ, 18.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(215911)

ТЕСЛА, I, 46, лукс,
38.000; шири центар, I,
нов, 45, хитно. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (216032)

Петак, 11. март 2016.

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 квм, са окућницом,
у центру Старчева. Тел.
353-500. (215731)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, одмах
усељив. Тел. 063/72165-13. (215804)

СТАН, Котеж 1, 60 квм,
IV спрат, лифт, испред
Економске школе.
063/163-52-05. (215376)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
062/142-42-02. (215956

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру. 064/160-8176. (215654)
ИЗДАЈЕМ собу с
купатилом, ТВ тотал и
wi/fi интернет. Модерно
намештену, супер
услови. 013/322-318,
064/245-15-97. (215719)
ТРОСОБАН,
ненамештен стан, Котеж
2, I спрат, 120 евра,
звати од 14 до 20 сати.
065/577-32-33. (215739)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан,
Стрелиште. Тел. 311071. (215767)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен.
064/218-15-72. (216030)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30. (215127)
КУПУЈЕМ ста, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (216030)
КУПУЈЕМ стан, центар,
Тесла, без грејања, до
30.000. 060/551-64-50.
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СОДАРА, стан за
издавање. 064/925-9814. (215100)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру.
Намештен, реновиран,
дворишни. 063/313-005.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан,
Стрелиште, трособан,
ЦГ. 060/034-13-61.
(215496)
КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (215158)
НАМЕШТЕН стан
самцу-самици, Браће
Јовановић 33-д.
063/163-19-90. (215160)
ИЗДАЈЕМ
једноипособан
ненамештен стан, Котеж
2, други спрат. 064/28800-91. (215242)
ИЗДАЈЕМ кућу. 616-024.
(215250)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 064/970-8068. (215598)

ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-7301. (215602
СТАН, 40 квм, ЦГ,
телефон, интернет,
клима, ново. Тел. 313576, 062/965-95-07.
(215545)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, ТА грејање.
063/826-97-67. (215625)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 48
квм, стан Тесла, празан,
централно грејање,
високо приземље.
060/335-59-73. (215620)
ЈЕДНОСОБАН стан у
кући, намештен,
кухиња. Панчево,
Жарка Зрењанина 120б. 063/725-23-43.
(215638)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, самици, ученици
или студенткињи. 318321, 064/908-02-94.
(215630)
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ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена
једноипособна стана,
Стрелиште, комплетно.
362-406, 064/218-83-45.
(215641)
СОБУ самцу издајем, у
центру града, повољно.
Тел. 062/377-345.
(215646)
ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан, ЦГ, кућа, центар.
065/344-85-77, 344-857.
(215670)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на
Тесли, 41 квм. 064/13792-61. (215677)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан код
Стоматоошког. 065/52785-22. (215725)
ИЗДАЈЕМ нов трособан
стан, 70 квм, у
новоградњи. Тел.
063/870-64-70. (215730)

НА ТЕСЛИ издаје се
стан. Тел. 065/434-6752. (215763)
ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (215756)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Стрелишту, четврти
спрат, има лифт. Тел.
063/351-766. (215940)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, ненамештен, код
Зелене пијаце. 064/20968-30. (215943)

УЗИМАМ у закуп кућу
или део куће, може и
локал, да није у центру,
око 50 квм, битно је да
има добар прилаз за
ауто због утовара и
истовара робе, добру
струју и телефонску
линију, као и мокри
чвор. 065/567-56-78.
(215886)
ИЗДАЈЕМ комфорно
намештен једнособан
стан на Котежу 2.
063/498-981. (21`58819

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, 40 квм,
једнособан, празан, 110
евра. (097), „Перфект”,
064/385-31-15. (215947

ГАРСОЊЕРА, стан,
издавање, зграда, први
спрат, близина
Спортског центра.
064/436-85-26. (215859)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11. (215917)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400. (215858)

ТЕСЛА, издајем
двособан стан,
комплетно намештен,
близина „Авива”.
062/600-365, 064/48218-14. (215920)

ЈЕДНОСОБАН
дворишни стан на
Баваништанском путу,
код семафора,
намештен. 064/323-9253. (215857)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 квм, у
строгом центру.
061/621-32-18. (215874)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, нова
Миса, кабловска, клима,
ТА. 064/231-23-59.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН,
комплетно намештен
стан, близина „беовоза”
и Спортског центра
Младост. 013/314-352,
063/151-45-52. (215821)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у кући,
ТА, кабловска,
Стрелиште. 064/503-7557. (215833)
ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан.
063/777-27-08, 013/355575. (215829)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, женској
особи. Тесла, повољно.
061/132-11-18. (215814)
ТРАЖИМ жену до 55
година, за помоћ у кући,
чишћење, прање, уз
бесплатно становање.
064/437-63-59. (715743)
ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан за две
особе. Тел. 013/333-517,
064/160-46-39. (215796)
ИЗДАЈЕМ стан, Улица
Јадранска 46. 013/373201. (4652)
ИЗДАЈЕМ
једноипособан стан на
Стрелишту, ЦГ, празан.
065/202-49-54. (216031)

ЛОКАЛ у центру, близу
Максија, 18 квм, излог,
клима, изолован,
повољно. Гратис први
месец за младе
предузетнике. 063/75204-00. (214692)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 20 квм. Тел.
063/694-860. (215571)
ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 квм, на
дуже. 064/370-79-47.
(212620)
ПОСЛОВНА зграда са
магацином, на продају,
комплетно опремљена.
Повољно. 062/105-2012. (215393)
ИЗДАЈЕМ производну
халу 100 квм, дељиво,
Баваништански пут.
063/301-653. (215398)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ,
Змај Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (215627)
ИЗДАЈЕМ локал, 50 квм,
погодан за све намене.
060/151-20-46. (215708)
ИЗДАЈЕМ два локала,
реновирана: Његошева,
велики излог, пешачка
зона. 064/994-13-16.
(215670)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ дворишну
зграду 70 квм, у центру,
погодна за пословни
простор. 062/192-55-94.
(215875)
ХАЛА, зидана, 90 квм,
са 5 ари на Јабучком
путу, 25.000 евра.
069/213-97-37. (215873)
ПОСАО
ПОНУДА

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне
раднице у кухињи и
роштиљу. 063/834-8810. (215315)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и
роштиљу. 063/897-5504. (215315)
ХИТНО потребни
радници за рад на
индустријским шиваћим
машинама – ендлерици
и ибердек. 062/839-9497. (р)
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ПОТРЕБАН радник-ца
за рад у ситоштампарији, искуство
пожељно, није
неопходно. 064/015-7760. 215845)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-0113.
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета,
разводних табли,
индикатора,
инсталација. 064/31044-88, Мића. (214715)
ЧАСОВИ. Основе
електротехнике,
професор са искуством.
062/801-97-58. (215427)
ХОБЛОВАЊЕ,
фуговање, поправка и
лакирање паркета.
064/341-79-60, 065/34179-60. (215431)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика
часови. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (215705)

ХИТНО издајем,
повољно, локал, 18 квм,
Тржни центар
„Динамо”, нова градња,
50 евра, плаћање
унапред. Искључиво
услужне делатности, на
дуже време. 064/26254-65. (215743)
ИЗДАЈЕМ разрађену
ауто-перионицу у
Панчеву. 060/518-95-80.
(215769)
ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Банатском
Карловцу, преко пута
школе. 063/367-750.
(215037)
ИЗДАЈЕМ велику собу, у
згради, центар,
повољно. 061/654-0360. (216038)
НАМЕШТЕН трособан
стан, Котеж 1, ЦГ,
телефон, клима. Тел.
063/803-14-86, 064/25586-79. (216033)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан у
центру Стрелишта, на III
спрату. 064/124-48-15.
(216021)
ИЗДАЈЕМ или продајем
двособан стан на
Содари, Дунавска.
013/362-094, 060/14485-80. (215498)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, у кући.
062/114-63-73. (215978)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371635, 064/297-81-68,
064/993-71-74. (215974)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал од 55
квм. 063/870-64-70.
(215730)
ИЗДАЈЕМ локал 15 квм,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. (215745)

ЛОКАЛ на Зеленој
пијаци, продајем.
064/116-38-83. (216012)

КАФЕУ„Империал”
потребна девојка за рад,
са искуством. 063/372221. (215315)
ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици и
ибердеку, са искуством.
064/127-57-01. (215701)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Позвати
од 12 до 14. 06/3620082. (215606)

ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица негује
старе, болесне,
непокретне, поуздано,
супер повољно.
060/366-63-69. (215698)
КЕРАМИЧАР с
дугогодишњим
искуством, уградња свих
врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49.
(215436)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале, 39 квм и 81 квм,
у центру Стрелишта.
064/267-71-74. (4652)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, опремљен
столовима, столицама,
65 квм, по термину.
063/846-37-29. (216002)
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
близу „Авив парка”,
одлична локација,
повољно. 065/461-1146. (215979)
ИЗДАЈЕМ локал, С. Саве
67, ЦГ, интернет, била
апотека. 064/668-87-38.
(215957)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници
обуће. Послати CV na
vibshoes@gmail.com
(216015)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, са
искуством.
Кафе„Петица”, код
Аутобуске станице.
064/997-79-09. (216017)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
065/555-94-44. (216011)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, повољно.
064/850-70-69. (215916)

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

ИЗДАЈЕМ разрађену
ауто-перионицу, у
Панчеву. 060/518-95-80.
(215769)

ПОТРЕБНА фризерка с
искустовм, за рад у
салону на новој Миси.
060/634-71-76.(215439)

ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 квм, центар, Р.
Путника 2-а, паркинг,
80 евра. 063/341-871.
(215809)

ПОТРЕБНИ монтери
грађевинске скеле и
помоћни радници.
Позвати од 9 до 17 сати.
063/320-311, 013/377853. (215938)

ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце, школа, телефон,
велики излог, магацин.
060/351-03-56. (215812)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник.
063/865-27-76. (215847)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина,
бојлера, котлића.
063/836-84-76. (214682)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона,
утовари шута,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (215622)
ОБАРАЊЕ стабала,
кошење шибља,
бетонирања, чишћење
свега и одношење.
060/035-47-40. (215622)
ХЕМИЈА, часови
основцима и
средњошколцима.
064/854-40-70. (215632)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам, мењам
гуртне. 064/181-25-00.
(215635)

ПРАЊЕ тепиха,
дубинско прање
намештаја, долазак
одмах. Наташа. 361474, 060/361-47-41.
(215706)
МАТЕМАТИКА, часови
за основце, повољно.
061/360-49-74. (215710)
ФИЗИОТЕРАПЕУТ,
масер, тражи посао. тел.
063/741-76-29. (215688)
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање: бојлера,
шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-8074. (215691)
ЕНГЛЕСКИ свим
узрастима, долазим,
јефтино, 21 година
искуства. 013/251-7897, 063/782-51-48.
(215672)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
адаптирање,
реновирање кровова,
стиропор фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49. (215673)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове
инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394. (215711)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, фасаде,
повољно. 061/288-2019. (215969)

МАТЕМАТИКА,
статистика, физика,
информатика,
могућност месечног
плаћања, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/60394-94. (215742)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892. (216899)
ЕЛЕКТРИЧАР,
поправка, израда
инсталација, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (216014)
КЕРАМИЧАР,
квалитетно поуздано,
повољно. 063/318-780.
(215989)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање
баште, кошење и
крчење. 064/196-17-32.
(215976)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем,
поправљам, тражим
посао. 063/882-25-09.
(215918)
КЕРАМИЧАР, Далибор,
познати мајстор с
дугогодишњим
искуством. 063/191-6975. (215915)
ТАПЕТАР који
пресвлачи намештај, с
искуством тражи посао.
064/120-77-64.
(215897)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем и
демонтирањем. Дејан,
061/626-14-50, 065/44097-00. (215887)
СТОЛАРСКЕ и
браварске услуге.
Александар. 013/351073, 064/157-20-03.
(215887)
СВЕ врсте физичких
послова: утовар,
истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва,
копање, одвоз шута и
старог неотребног
намештаја, чишћење
подрума, тавана шупа и
сви слични послови.
Дејан, 065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-971.
(215887)
ИЗНОШЕЊЕ шута,
чишћење подрума,
тавана, дворишта,
рушење објеката,
копање. 061/623-52-63.
(216023)
МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ радови,
чисто, квалитетно,
молер тражи посао.
013/233-38-64, 063/73858-02. (215884)
ТВ и сателитске антене,
монтажа,
дигитализација вашег
телевизора. 064/866-2070. (215868)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (215762)
ПОПРАВКА ПС
рачунара, инсталација
софтвера, чишћење
вируса, брзо,
квалитетно, повољно.
064/245-12-84. (215777)
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ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМ кровове,
зидање, малтерисање,
бетонирање, бехатон
плоче. 064/248-89-68.
(215782)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(215787)
ВАШ мајстору кући:
водовод, канализација,
струја и остале
поправке, селидбе,
достава робе на кућну
адресу. 066/409-991,
063/782-82-69. (215791)
ЕЛЕКТРИЧАР,
поправке, израде
инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила. ТА. Тел.
062/271-661, 061/13285-43. (215798)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестором
свако дрво које
вамсмета. 063/369-846.
(215801)
КЕРАМИЧАР с
дугогодишњим
искуством, квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (215905)
ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером, до два
кубика. 065/334-23-38.
(215902)

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.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,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.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 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,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)

ПРЕВОЗ малим
кипером, шљунак,
песак, сејанац, одвоз
шута, утовар. 063/246368. (215840)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање
тепиха, намештаја,
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (212500)

ВЛАГА. решите се влаге
заувек! Машинско
сечење зидова,
постављање изолације,
гаранција 100% . Тел.
062/427-614

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут.
Слободан. 064/348-0008, 062/850-36-58.
(215616)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим
искуством из Дебељаче,
с материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214059)

„ПЕРФЕКТ”, фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати,
кровови. 063/122-14-39.
(215057)

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.
333-311. (214621)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/19322-29, 013/366-843.

ОВЛАШЋЕНИ
електросервис,
поправља: веш-машине,
фрижидере, бојлере,
шпорете,
електроинсталације,
гаранција. 060/180-0283, 013/251-28-97.
(215369)
ДЕМИТ фасаде,
молерско-гипсарски
радови са комплет
сређивањем, 100%,
чисто, гаранција.
065/228-78-66.

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења судопере,
купатила, адаптације,
замена, поправке,
одмах, 0-24 сата.
013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(215199)
КРОЈАЧКИ салон „Бети”
- преправке и шивење.
Б. Јовановић 86.
064/196-86-79. (215633)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације,
адаптације купатила, за
све воду, батерије,
вентиле, пензионерима,
екстра попуст, 0-24
сата. 348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33,
063/702-07-43. (215653)
ПОПРАВКА и сервис
судо-машина, вешмашина, фрижидера,
замрзивача и остале
беле технике, уградња и
сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 063/771-24-16.
(215661)

МАШИНСКО
исправљање и
заваривање алу-фелни.
064/244-42-19. (215843)

KIZZA – самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и
већим камионима
(2.000 дин). Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/25804-00. (4652)

KIZZA – издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200 м² –
20 евра/дан...), агрегата
за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/66897-86, 013/258-04-00.
(4652)

KIZZA – истовар и
утовар робе
виљушкарима на свим
теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом. (4652)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута
или без. Горан. 064/64824-47. (4652)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних.
Електричар, аутоелектричар, мобилних
телефона, таблета и
рачунара. 063/800-0196. (215662)
КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут.
Најповољније, локал
1.300. 066/355-154,
062/355-154. (215678)
ПОЛИРАЊЕ фарова,
фабричко стање.
063/240-591, Радничка
1-а. (215702)
ПРЕВОЗИМ мањим
кипером,
повољно:песак, шљунак,
сејанац, туцаник,
одвозим шут. 064/35469-94. (215721)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп
намештаја. Иван.
063/107-78-66. (ф)

ОДВОЗ шута, чишћење
подрума, тавана,
магацина кипером.
064/144-88-44. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (ф)
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.

KIZZA – изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/258-04-00. (4652)
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама. (4652)
KIZZA – ископ великим
и мини багерима
подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/25804-00. (4652)
KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм,
изнајмљивање
компресора за разбијање
бетона свих величина и
дебљина. (4652)
KIZZA – камиони с
корпама за рад на
висини од 17 - 23
метра, сечење и резање
стабала и грања.
Жарка Зрењанина 146а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86,
013/258-04-00. ()

ПРЕВОЗ малим
камионом шљунка,
песка, сејанца, шута,
ископ багерима.
064/648-24-50,
најповољније у граду.
(6452)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
виљушкара за утовар и
истовар робе. 064/64824-50. (6452)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине,
комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (215831)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 013/365051, 064/176-91-85,
063/278-117. (215816)
РОЛЕТНЕ,
венецијанери,
комарници, тракасте
завесе, израда,
монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353923. (215812)
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ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче,
бојлере, шпорете,
поправљамо, квалитетно
с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (215970)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправак телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(216008)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (15566)
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МУШКАРАЦ, 48 година,
тражи девојку од 33-43
године, ради брака. Тел.
063/741-76-29. (215688)
ПЕНЗИОНЕРИ, нуди се
доживотно издржавање,
по најповољнијим
условима. Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
Пуна правна сигурност.
061/324-40-85. (215454)
МУШКАРАЦ, 54 године,
упознао би згодну даму.
061/297-56-77. (215592)
ПОТРЕБНО пар часова
обуке на оспособљавању
за употребу друштвених
мрежа. 069/251-19-55.
(215880)

Заувек у нашим срцима

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ ДАРКО
Сваја ИВАНА, паша МИЉАН, МИЉАНА и МИЛАН
(20/215655)

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ ДАРКО
Волели смо те као сина, а сад смо остали без тебе.
Волећемо те заувек.

Мој непрежаљени анђеле прерано си нас оставио.
Био си најбољи супруг, најбољи тата.
Поносна сам што сам твоја, а тужна што сам остала без тебе.
Волим те и заувек ћу те волети.
Твоја супруга ДРАГАНА, син НИКОЛА и ћерка МАРИЈАНА

ТУРИЗАМ
ВРШИМО селидбе и
остали превоз. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(216025)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре,
пластифицирање, 28
година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (215564)
РАЗНО

ПОШТЕНОМ налазачу
личних докумената на
име Лидија Нешков,
нудим награду. Тел.
063/847-71-23. (215603)

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ ДАРКО
Таст ИВИЦА, ташта СНЕЖА и НАНА

(18/215657)

(19/215655)

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

Последњи поздрав нашем драгом деди и
прадеди

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар,
јефтино, фул опрема,
паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (215139)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/709-4497. (215647)
ЛЕТОВАЊЕ Шушањ,
Сутоморе, пун пансион
са превозом, може на
рате. 064/193-15-92.
(215885)

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ ДАРКО
1981–2016.

ПЕРИ КОСТИЋУ
Мама и тата не верују и никад неће веровати да си нас оставио и
постао анђео, јер си ти увек анђео био. Волимо те сине.
Мама ДЕСКА и отац ТИХОМИР
(16215653)

Унуке САНДРА и НАТАША с породицама
и унуци НЕНАД и НИКОЛА
(48/215724)

Последњи поздрав брату

9. марта 2016, изненада нас је напустио наш
драги и вољени

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

ТРАЈАН БЕЗЊА
1936–2016.
Заувек ће остати у срцима својих најмилијих: супруге
МИРЕ, ћерки ВЕСНЕ и ГОРДАНЕ с породицама

ДИМИТРИЈУ
ГУЦУЉУ

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ ДАРКО
1981–2016.

Брат ЂОРЂЕ, снаја
ЛЕЛА, братићи
МАРИОН и НЕНАД
с породицама
(144/216018)

Волели смо те и волећемо те заувек.

(149/216042)

Брат СЛАЂАН, снаја ЕЛВИРА и синовац ВЛАДАН

3. марта 2016, у 92. години преминуо је наш отац, деда и прадеда

Последњи поздрав оцу

(17/215655)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДИМИТРИЈУ
ГУЦУЉУ
1946–2016.

ПЕРА КОСТИЋ

АЛЕКСАНДРУ ГАВРИЛОВИЋУ

1924–2016.

ПЕРИ
Вечно ожалошћени: син БРАНКО, ћерка ЉИЉАНА, снаја ВЕРА,
зет БОРИСЛАВ, унуке САНДРА и НАТАША,
унуци НЕНАД и НИКОЛА и праунуци
(47/215723)

од брата ЂОРЂА
с породицом
(97/215871)

1933–2016.
Добри људи светле из далека, попут врхова Хималаја.
Породица БЕЛИЋ
(104/215899)

Од ћерке ДОЈНЕ
с породицом
(118/215934)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 11. март 2016.

5. марта 2016, после дуге и тешке болести, преминуо је
наш драги супруг, отац, таст и деда

Преселио се у вечност
наш драги

ЖИВОТА
ТОПАЛОВИЋ
ЖИЛЕ

ЖИВОТА З. ТОПАЛОВИЋ
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Последњи поздрав драгом пријатељу

ЖИВОТИ
Велико хвала за искрено дружење. Ретки су
такви људи
Породица РАНЦ
(73/215784)

Памтиће га по његовој
принципијелности и
доброти његови
другари: МЕРИ, РАДА,
ЗОКА, ДУШАН
и МИША

правник
1932–2016.

Последњи поздрав драгом комшији

(59/215747)

Увек ће га у срцу носити његови најмилији:
супруга ЗАГА, ћерка ДРАГАНА, зет БОРИС
и унуци НЕНАД и ИГОР и остала многобројна родбина

Породица ТОПАЛОВИЋ

ЖИВОТИ
ТОПАЛОВИЋУ

Последњи поздрав

(56/215735)

Последњи поздрав

Последњи поздрав својој сестричини

од комшија са
Војвођанског
булевара 20
(35/215683)

Мила наша

СЛАЂИ

од ЗЛАЈЕ с породицом

(123/215954

6. фебруара преминула је наша драга

ЖИВОТИ
ТОПАЛОВИЋУ
ЖИВОТИ ТОПАЛОВИЋУ

Захваљујемо се целокупном особљу Уролошког
одељења Опште болнице Панчево, а посебно др
Зорану Вељковићу, особљу Онколошког одељења, посебно др Верици Савић Милић, као и др
Мирјани Васиљевић и особљу Амбуланте Котеж
1, на указаној бризи и лечењу, током дуготрајне
болести нашег драгог супруга и оца Животе Топаловића.

Последњи поздрав брату

(55/215735)

Последњи поздрав драгом чичи

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

од породице РОМИЋ

од сестара ДУШАНКЕ,
ОЛГЕ и ЛЕПОСАВЕ

(25/215664)

(106/215894)

ЂИНА ДИНИЋ
1961–2016.
Хвала ти на несебичној љубави коју си нам пружала.

Последњи поздрав драгој стрини

ЂИНА

Ожалошћени: син МИРОСЛАВ, супруг МАРЦИ
и остала родбина и пријатељи
(12/215640)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

СЛАЂАНИ
ГУЦИЈАН
Последњи поздрав
супрузи, мајци и баки
од њених најмилијих
ЈОВИЦЕ, ИВАНЕ, ЂУРЕ,
ДУШАНА и ТЕОДОРЕ

СЛАЂАНИ
Породица КНЕЖЕВИЋ
(26/215664)

Последњи поздрав сестри

АНЂЕЛКИ ВЕЛИКИНАЦ
Увек ћемо те се радо сећати.

Мама ЖАНА, сестра
СЛАЂАНА, зет МИЉКО
и сестрић ФИЛИП

Нашој драгој комшиници

Мојој

(38/215697)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

ВЕРИЦА и ЈЕЛИЦА с породицама

(23/215664)

(80/115800)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

013/301-150

ЂИНИ

ЂИНИ

3. марта преминула је наша драга мајка

СЛАЂАНИ
од брата САВЕ, НЕНЕ
и НЕНАДА

последњи поздрав од
комшија у Зетској 2.

последњи поздрав
од МИЛОРАДА

(81/215805)

(37/215696)

(24/215664)

Последњи поздрав прији

СЛАЂИ
ГУЦИЈАН
од колега ФОП
Панчево: ВЕРИЦА,
БЛАГИЦА, СТОЈЧЕ,
ЦВЕТКО, МИЛЕ,
ЉИЉА, МИРА,
ЈОВАНКА, ЗОРИЦА,
ЉУБА, ЕВА, БИСА,
МИЛИЦА, ЗАГА МАЛА
и ИВИЦА
(108/215914)

Последњи поздрав сестри

од брата НИКОЛЕ,
ЦЕЦЕ и братанице
ДАЦЕ с породицом
и баба НЕВЕНКЕ
(29/215664)

од девера и јетрве
с породицама
(72/215783)

СЛАЂИ
од породица
БЛАЖОТИЋ и ХАВАЈ
(27/215664)

Последњи поздрав

С поштовањем опраштамо се од наше дугогодишње колегинице

СЛАЂИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

АНЂЕЛКА ВЕЛИКИНАЦ
Сахрана је обављена 4. марта на Православном
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: синови ЂУРА и ДУШАН
с породицама

ЂИНЕ ДИНИЋ
пензионер
Колектив Опште болнице Панчево

(14/215647)

(130/ф-385)

Без тебе нестаће сунца, друге ћу просити за мало љубави, без тебе једина моја...

Нека те анђели чувају

АНЂЕЛКА ВЕЛИКИНАЦ
ЦАКИ
од стрица с породицом
ПРВУЉ
(28/215664)

Твоји: СЕКА, ДАВОР и БАНЕ
(13/215644)

Из мог срца никад нећеш отићи, мила моја бако. Никад.
Воли те твоја ЛИДИЈА
(42/215714)

ЂИНА ДИНИЋ
Твоји: АНКА и ЈОШКА
с породицом
(43/215716)
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Последњи поздрав

3. марта 2016. у 56. години живота преминула је наша драга

СВЕТИСЛАВУ
ЦЕЦИ
ПЕТРОВАЧКОМ

СВЕТЛАНА МЕШЕГ ЦЕЦА

1958–2016.

1960–2016.

8. марта 2016, у 73. години преминуо је наш вољени

НИКОЛА СТОЈАДИНОВ
1943–2016.
Вечно ожалошћени: мајка ЗАГОРКА, супруга НЕВЕНКА, ћерка
ДРАГАНА и син НИКОЛА с породицама и сестра ЉИЉАНА
(117/215933)

Полагање урне ће се
обавити у суботу, 12.
марта, у 11 сати, на Старом гробљу.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Ожалошћена: мајка БРАНКА, син МЛАДЕН с породицом, ћерка
ВЛАДИСЛАВА с породицом и сестричина ИВАНА с породицом

Твоји најмилији: КЕКА,
ЈОВАНА и ДРАГАНА

(101/215882)

4. марта 2016. изненада нас је напустила наша драга мајка, бака и
ташта

(68/215773)

Последњи поздрав брату, деверу и синовцу

Светлана

СВЕТЛАНА МЕШЕГ ЦЕЦА
1960–2016.

ДАНИЦА РАЦКОВИЋ
СВЕТЛАНА
МЕШЕГ

СВЕТИСЛАВУ
ПЕТРОВАЧКОМ
ЦЕЦИ

Твој осмех и ведри дух заувек ће живети у нашим срцима...
Твој син МЛАДЕН и снаја ЈОВАНА
(102/215882)

Последњи поздрав
од породице
ШЕРЕМЕТОВИЋ

МИМИ, ЕТА, САНДРА
и ЈЕЛЕНА

(9/215629)

(6/215622)

Прерано нас је напустила наша драга

СВЕТЛАНА МЕШЕГ ЦЕЦА
Чувамо успомене на дивну другарицу ведрог и
насмејаног духа, као и на сва наша незаборавна
дружења.

1944–2016.

Остају да за њом тугују ћерке САЊА и БИЉАНА, унук ПЕТАР,
унуке БРАНИСЛАВА и МИЛЕНА и зетови ДЕЈАН и МИЛАН
(95/215869)

4. марта 2016. преминула је наша пријатељица

СВЕТЛАНА МЕШЕГ

АЛЕКСАНДАР
РИСТИЋ САША

ДАНИЦА РАЦКОВИЋ

Последњи поздрав од пријатеља и комшија у
Улици Вршачка 8

Последњи поздрав од пријатеља
ЉИЉЕ и МИТЕ ПОПОВА

(107/215896)

(96/215870)

Другови и разредна Наталија Лозовић

Почивај у миру

Сиромашнији смо за
још једног искреног
пријатеља.
Породица МАТИЋ
(74/215785)

(30/215669)

3. марта 2016. преминула је наша вољена

Последњи поздрав сестри

СВЕТЛАНА МЕШЕГ

Последњи поздрав нашем вољеном

Последњи поздрав драгом куму

АЛЕКСАНДРУ
ГАВРИЛОВИЋУ

АНЂЕЛКИ ПАВЛОВ

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки.

АЛЕКСАНДРУ РИСТИЋУ

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији: ћерка ВЛАДИСЛАВА,
зет МАРКО, унук МИЛАН и унука МАША

Брат ЈОВА с породицом

(99/215878)

(89/215836)

1934–2016.

Ако сте га познавали
морали сте га ценити и
волети.
Ми смо га добро познавали.
Кумови МИТИЋ
(76/215790)

преминулом 5. марта 2016.
Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој

Ожалошћени: супруга ЛЕПОСАВА, син
ДАМИР, ДАФИНА и КАТАРИНА
(50/215728)

СВЕТЛАНА МЕШЕГ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЦЕЦИ
Почивај у миру.
Колегинице и колеге из „Тамиш Информатике”

Последњи поздрав од колега из АИК Банке,
филијала Панчево

(45/215700

(140/216002)

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

ЈЕЈИ
Сестра ВЕРА
с породицом
(85/215830)

Петак, 11. март 2016.
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Последњи поздрав

ГОРАН ПОПОВ
ГОРАНЧЕ

ГОРАН ПОПОВ

ГОРАНЧЕТУ

25. IV 1974 – 4. III 2016.

Нема више друга мог...

1974–2016.
ШЕВА

Заувек ћеш остати у нашим срцима. Ти ниси умро, ти си за нас
жив.

(88/215834)

Без Тебе ништа неће бити исто.
Последњи поздрав сину и оцу од мајке МИРЈАНЕ, ћерке ЈОВАНЕ,
супруге САНЕЛЕ и баба ДЕСЕ

Последњи поздрава

Од колектива „Такси Петрол”, „ТП Такси” и „Лагуна такси”

(141/216009)

Последњи поздрав најдражем пријатељу и колеги

(112/215927)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

ГОРАНУ
ПОПОВУ

ГОКИ
Тешко нам је опростити се од тебе на овај начин.
Заувек?
СУЗАНА, СТАША, ПЕЂА, ЋИРА, СНЕЖАНА,
ВЕРА, ЈОВАНА, МИКИЦА, КИЗА, ВОИСЛАВА,
СТЕВА, МАРКО и ЈАСМИНА
(78/215794)

ГОРАНУ
ПОПОВУ

ГОРАНУ
ПОПОВУ

ГОРАНУ
ПОПОВУ

МИЛЕНКУ
ИЛИЈИНУ

Нека те анђели чувају!
Од ДАЛИБОРА
РАНЧИЋА и ЈОВАНА
ШАРЦА с породицама

од породице ЛЕШЋАН

од породице РЕСТАК

од сестре ЗОРИЦЕ
и сестричине МИМЕ
с породицом

(75/215789)

(143/216011)

(142/216010)

(135/215991)

од његових другова
из VIII-3 ОШ „Стевица
Јовановић”
(40/215713)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

МИЛЕНКУ
ГОРАН ПОПОВ

ГОРАНУ
од породица МИКОВИЋ, БАРАШЕВИЋ
и ЖИВАНОВИЋ

Отишао си без поздрава брате мој.
Нек су анђели с тобом.
Воли те твој брат КАМЕНИ

(77/215792)

(33/215680)

ДИМИТРИЈУ ГЕОРГИЈЕВСКОМ

од брата БРАНИСЛАВА,
братанца ПЕТРА
и братичине ИВАНЕ
с породицом
(136/215992)

1939–2016.
Преминула је наша драга бака

8. марта престало је да куца срце наше мајке и
баке

Супруга ВЕРА, син ЈОВИЦА
и ћерка БРАНКА с породицама

С тугом се опраштамо
од вољене тетке и заове

(147/216028)

Последњи поздрав драгом брату

СТОЈЕ РЕПАК

МИЛКА ЦРЕВАР

МИЛКЕ ЦРЕВАР

31. III 1936 – 8. III 2016.

31. III 1936 – 8. III 2016.
Захвални за сву љубав и доброту коју нам је несебично давала.
Унуци МИЛОШ и НИКОЛА

Чуваћемо те од заборава.
Ожалошћени: син БОШКО, снаја СНЕЖАНА
и унук НИКОЛА ЦРЕВАР

(127/215965)

(125/215965)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 8.марта преминула наша драга мајка и бака

Тужна срца јављамо да је наша мајка, бака и прабака испустила своју племениту душу, 8. марта
2016, у 89. години

МИЛКА ЦРЕВАР
31. III 1936 – 8. III 2016.

КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и лепим успомена. Почивај у миру.
Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет БРАНИСЛАВ
и унук МИЛОШ МАКСИМОВИЋ

Сахрана је обављена 10. марта, у 15 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: син СТАНКО, унуци САЊА,
ДАМИР, САНДРА и МАЈА с породицама

(126/215965)

(145/216026)

од сестре СЛОБОДАНКЕ с породицом

Много је лепих успомена да те вечно памтимо
и спомињемо.
ЈОВАН, СЛАВИЦА
и МИЛКА АРБУТИНА

(148/216029)

(39/215788)

ДИМИТРИЈУ ГЕОРГИЈЕВСКОМ

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој тетки

СТОЈИ

КАТИЦИ

Нека те анђели чувају.

од ИМРЕТА и АНЕ с породицом из Мелбурна
(146/216026)

Баба ГОГА и РАДА
с породицом
(133/215987)
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Последњи поздрав драгој

БРАНИСЛАВИ
СИМИЋ

10. марта навршава се година откада ниси
с нама

15. марта, у 11 сати, обележићемо десет
година откако није с нама наша

ВОЈИСЛАВ
АНТАНАСИЈЕВИЋ

МИЛИЦА УНЧЕВИЋ
2006–2016.

Сада знамо да вољени не умиру док живе
у срцима оних који остају.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ТАНА, ЗОКИ и ЛЕЛА
(131/215976)

26. фебруара 2016, у 80. години преминуо је наш вољени

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим
срцима.

Твоји: супруга БИЉА и ћерке ЛЕЛА
и СНЕЖА с породицама

С љубављу твоји синови ЗОРАН и НЕНАД
с породицама

(66/215768)

(122/215954)

С болом и тугом опраштам се од мог тате

16. марта 2016. навршава се десет година како
није с нама наша

КАТАРИНА МРШИЋ

ЗАРИЈЕ САВИЋ
1936–2016.

МИЛОША ИВОШЕВИЋА
У нашим срцима заувек остају сећања на тебе.

Вечно ожалошћени: супруга ВЕЛА и син НОВИЦА с породицом
(84/215820)

8. марта напустила нас је наша вољена

28. фебруара 2016, у Канади, изненада је преминула

Био си моја снага, подршка, извор радости и весеља.

Мама, тата и твоје сестре
(113/

С љубављу коју смрт не прекида и тугом
коју време не лечи чуваћу те од заборава.
Ћерка МАЈА, зет МИТАР, унуке
КРИСТИНА и МАРИНА и пријатељи
(110/215922)

КАТАРИНА
МРШИЋ

КАТАРИНА
МРШИЋ

дипл. инж. ВИДОЈКА
ОСТОЈИЋ
рођ. Перковић

ЕМИЛИА
БАЛОГ

С љубављу њени: РОДОЉУБ, ИВОНА
и ДЕЈАН с породицом

Ожалошћени: тетка
МАРГИТА, ТИБОР,
АНИЦА, НАТАЛИЈА
и КАТАРИНА

(109/215921)

С великом тугом се опраштамо од наше

(114/

(115/

Још увек си у нашим
мислима.

1968–2016.

Бол и туга за тобом никада неће престати.

1942–2016.

Баба, ујка и ујна

2006–2016.
Десет тужних година је
прошло откако ниси с
нама.
Твоји: баба ЕРИКА,
стрикан, нина, МАРКО
и УРОШ

(139/

МИЛОШ ИВОШЕВИЋ
У суботу, у 11 сати, даваћемо шестомесчени помен на Католичком гробљу

Изгубили смо дугогодишњег искреног
пријатеља и кума, човека који је представљао оличење доброте и поштења.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Од куме ЂИНЕ, БАНЧЕТА и ТАЊЕ

013/301-150

(111/215423)

ЗВЕЗДАНИ СТОЈАДИНОВ
9. VI 1938 –18. IX 2015.

СЕЋАЊЕ

ВИДЕ

Ћерке ДУШАНКА, ОЛИВЕРА и унука ЈОВАНА
с породицом

МИЛОЉУБ и ВУКА с породицом
(119/215944)

134/215990)

МИЛЕВКА
МИЋИЋ

Последњи поздрав другарици

БЛАГОЈЕ
ТМУШИЋ

ДРАГАН
ВЕЛИЧКОВИЋ

ПОМЕН

КОМАНОВ

15. III 2012 – 15. III 2016.
14. III 1986 – 14. III 2016.
Заувек у срцу.
ЈЕЛИЦА, ЗОРИЦА и СЛАВИЦА
(137/215995

1988–2016.

ВИДОЈКА
ОСТОЈИЋ
С поштовањем
породица ЈОВАНОВИЋ
(124/215961)

РУЖИЦИ
СТАНИШИЋ
од МАШЕ
(7/2156239

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ДРАГА,
ДРАГАН, РАДИЦА
и АЛЕКСАНДАР
(70/21580)

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

ЗОРКА

ЂУРА

2008.
2011.
Чувамо заједничке успомене.
С поштовањем син ЈОВАН с породицом
(120/215946)

Петак, 11. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошле су четири тужне године откад није с нама

DANIJELA ATANASOVA TSAKOVA
1960–2012.

Ту си кад ћутимо, кад плачемо, чак и када на нашим лицима осмех дође...
Ту си у нашим срцима, у свакој изговореној и неизговореној речи...
Ту те нико не може узети и никад нећеш отићи...
Вечно ћеш бити у нашим срцима!

Породица, пријатељи и колективи Danijela Commerce i Goden Beauty Shop
(100/Ф-383)

Годишњи помен

ПОМЕН

ЈОВИЋ

ГЕНА СТЕФАНОВИЋ

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ

11. III 2015 – 11. III 2016.

рођ. Жига
Осмогодишњи помен биће одржан у суботу, 12 марта 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Супруг ЗВОНИМИР
(91/215846)

Ми, дужници ваши вечни, остадосмо неутешни,
да тражимо речи ваше, за утеху душе наше.
Тужно је, без Тебе Мајко!
Почивај у миру.
Воле те твоја деца

РАДМИЛА
РАДА

11. III 2016.
17. III 2016.
Године пролазе, а најлепше успомене на своје
драге родитеље чувам у срцу свом.
Увек са Вама ваша ћерка МОСА
(105/215892)

(132/215980)

Прошло је три године
како није с нама наш
драги

СЕЋАЊЕ

РАДОСАВА
СТАВРИЋ
ЉУБОМИР
ПАЛАНАЦ

СУЗАНА
КОЛАРСКИ

Његови најмилији

Прошло је годину дана
откад ниси с нама. Мама, нећемо те никад заборавити.
Син МИЛЕ и ћерка
СЛАВИЦА с породицом

2010–2016.
Живиш заувек у нашим
срцима, мислима и сећањима.
Твоје другарице
СУЗАНА и ВУКИЦА

(52/215732)

(82/215805)

(71/215789)

1934–2013.

МИРОСЛАВ
ЈУРИЧАН

МИЛИЦА
ТОМАШЕВИЋ
ЦИЦА

СОФИЈА

1927–2015.
Без тебе.
Такав је живот сада.
Без тебе.
Тугују за тобом.
АНЂЕЛА и ЗОРАН

(92/215847)

(103/215892)

2003–2016.
С љубављу.

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР
ВЛАДА

Прошло је десет дугих
година откад с нама није

14. марта 2016. навршава се пет година откако
није с нама

РОСАНА
ИЛИЈЕВСКИ

ЂУРИЦА
ПОПОВИЋ

2006–2016.

Њени најмилији

С поносом и љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(116/215930)

(121/215947)

9. марта 2016. године навршило се пет тужних година

РАДМИЛА РАДА ДРАКШАН

ИЛИЈА МУЈИЋ

1990–2016.
6. марта навршило се двадесетшест година од трагичне смрти мога брата.
РАДЕ
(98/215872)

ЂУРИ ДОШЕНУ ДУШКУ

1932–2010.
11. марта, пре шест тужних година, напустила си нас
заувек, а да то и данас не прихватамо.
Твоји најмилији

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача
од заборава.
Твоја мама ХИЛДА

(60/2157519

(10/215631)

ЛОЗАНА
ПЕТКОВСКИ
11. III 2005 – 11. III 2016.
Заувек у срцу.
Породица ПЕТКОВСКИ
(138/215996)
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Петак, 11. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 12. марта 2016, у 11.30, на Старом православном

12. марта 2016. навршава се шест месеци
откако није с нама

гробљу у Панчеву даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

БОГОЉУБ ЂУРИЦА

др МИРОЉУБУ БАТИ ЖИВКОВИЋУ

Прошло је четрдесет дана.
Тата, тешко је стегнути срце. Твој одлазак
боли, а успомена на твоју доброту, племенитост и пожртвованост обавезује да те достојанствено и с љубављу носимо у срцу.

радиологу
Ми који те волимо знамо колико боли живети без тебе.
Заувек ћеш остати у нашем срцу и нашим мислима.

Супруга СТАНА, синови ВЛАДИАМИР
и БОЈАН, снаје СУЗАНА и СЛАЂАНА,
унуци МИХАЈИЛО и ВАСИЛИЈЕ

Твоји најмилији: супруга НАДЕЖДА,
ћерка СЛАЂАНА и зет САША
(34/215682)

НИКОЛА ЈОКОВИЋ ПИЏА
1965–2015.
Много нам недостајеш.
Твоја породица
(129/ф-384

(64/215760)

t

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ХРЋАН

НИКОЛА ЈОКОВИЋ НИЏА

НИКОЛА ЈОКОВИЋ НИЏА

Прошло је шест месеци, а туга и бол су исти као
и првог дана...
Недостајеш ми...

Хвала ти за све године искреног пријатељства.
Заувек ћеш бити у мом срцу. Нека те чувају анђели.

Твоја ЈАСА

Твоја ЦЕЦА

(93/215863)

(94/215863)

17. марта, у 11.30, даваћемо једанаестогодишњи
помен

16. марта 2016. године навршава се седамнаест
година како није с нама

1969–1988–2016.
Успомене које болно подсећају на твоју доброту,
мио лик и топли загрљај живе у мени док постојим.
Тужна мајка ЈЕЛИЦА
(67/215770)

12. марта навршава се тужних двадесет година
како нас је напустио

МАРИЈАНА
ЈЕШИЋ
рођ. Грега
18. III 2011 – 18. III 2016.

Миса задушница биће
одржана 13. марта 2016,
у 10 сати, у Католичкој
цркви.
Почивала у миру Божјем!
Тугује и моли за њу син
НЕНАД
(57/215741)

СЕЋАЊЕ

ВАСИЛИЈУ ВАСИ РАДОГОСТИЋУ

ЗДРАВКО БУБЊЕВИЋ

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ
1999–2016.

1996–2016.
С љубављу чувамо успомену на тебе.

С љубављу и поносом те чувамо у срцима. Нека
те у тишини мира прати наша неизмерна љубав
јача од заборава.
Твоја породица

У мислима си увек с нама. Тешко је живети без
тебе.
Мама РАДА, тата СТОЈМЕН и брат ДЕЈАН

(90/215838)

(87/215831)

Твоји најмилији
(79/215797)

15. марта 2016. године навршава се четрдесет
дана од смрти

16. марта навршава се годину дана откако није с
нама наша драга мајка и бака

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ
1999–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: чика АЦА,
стрина НАДА, сестре
ЈАСМИНА и ИВАНА
с породицом

ПОМЕН

(128/215966)

ЛАЗАРА МОРАРА

ШАМУ СИЛАК

из Глогоња
рођ. 8. I 1943.
Хвала за сву доброту у браку, и несебичној љубави коју си нам пружао.
Много нам недостајеш, како нама, тако и твојим
пријатељима и комшијама.
Супруга СЛАВИЦА, син ЈОВАН и ћерка ВЕСНА
с породицама

МИЛКА ПЕТРОВИЋ

13. III 2013 – 13. III 2016.

(69/215779)

(86/(215831)

Твоји: ДЕЈАН, ЗОРИЦА и ЛАНА

(83/215812)

8. марта навршиле су се две године без мог брата

Твоји најмилији

Нека твоје девојачке снове чувају добри анђели!
Док смо живе бићеш у
нашим срцима.
Твоје: баба МИЛЕВА
и баба СТАНА

Никад те нећемо заборавити.
(63/215757)

Нисте заборављени

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

12. марта навршава се
четрдесет дана од смрти наше мајке и бабе

БОРКЕ
КОВАЧЕВИЋ

Навршава се осам тужних година откада није с нама

ЧОБАНИН
Ћерка МИЉАНА
с породицом
(54/215734)

ИЛИЈЕ ПЕШИЋА ЛОЂИНОВА
из Долова
У срцу сестре РАДОСЛАВЕ с породицом из Црепаје и
Банатског Брестовца.
(65/215765)

ПАНЧЕВАЦ

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
ЉУБИЦА
20. година

ЂУРА
14 година
СЛАЂАНА, МИЉАНА и НЕНАД
(3/215607)

2008–2016.
Много, много нам недостаје...

телефон:
Његови најмилији
(5/215621)

013/301-150
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Петак, 11. март 2016.

12. марта, у 11 сати, на Новом гробљу даћемо годишњи помен
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У суботу, 12. марта, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо шестомесечни помен
нашој драгој и вољеној

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ

16. марта је година од болног растанка с нашим
татом

ТАЊИ ПЕТРОВИЋ
Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.

Година је прошла али туга, празнина и бол остају.

Твоји: отац СИМА и брат ГОРАН
с породицом

Супруга РАДМИЛА и синови ПРЕДРАГ и ДЕЈАН с породицама
(8/215628)

БОШКОМ ЧЕЧАРИЋЕМ

(53/215734)

12. марта 2016, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен нашем вољеном

Сузе наше, освежите му лице, тамне ноћи не будите хладне.
Црна земљо не буди му тешка, нека почива у миру.
Ожалошћене твоје ћерке СЛАВА, САВА
и РАДИВОЈКА
(1/213507)

IN MEMORIAM

ПЕРИШИЋ

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ
МИЛЕНКУ РАКИЋУ МИКИ

11. III 1975 – 11. III 2016.

1937–2015.

Јединој ћерки Нели за рођендан. Бескрајно снажно волимо те,
дубоко у нама чувамо те. Бол нас много разара. Не дамо те никоме, никада.
Само твоји мама и тата
(2/215605)

Година прође, остаје туга и погледи који те свуда траже и срца у којима ћеш вечно живети.
Супруга СЛАВКА, син ДРАГАН с породицом
и ћерка ДРАГАНА с породицом
(15/215651)

МИЛИЈАНА

ВИТОМИР

1920–1996.
21. марта навршава се година откад ниси с нама.

Пролази четрдесет тужних дана откад ниси с нама

СЕЋАЊЕ

Често сте у нашим мислима, и заувек у срцу!
Ваши најмилијих
(49/215726)

МИЛОРАД ЧИКА

ДАНИЦА КУТРИ

Ожалошћени: супруг КАРОЉ, син РОБЕРТ
с породицом и ћерка АНИТА с породицом

Дани пролазе, а ниједан без суза и сећања на тебе. Постоји љубав коју смрт не прекида и туга
коју време не лечи.
С љубављу и тугом твоји најмилији: отац ВИКТОР, супруга ЖИВКА,
ћерка МАРИЈАНА и ДРАГО

(4/215619)

(61/215753)

Помен ћемо одржати 13. марта, у 11 сати, на Католичком гробљу.

ИЛИЈА
ЖЕРАВЉЕВ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 12. фебруара 2016, у 10.30, на Новом гробљу обележити четрдесетодневни помен

12. III 2011 – 12. III 2016.

Породица
(31/215671)

НАТАЛИЈИ ГАВРИЋ
СЕЋАЊЕ

10. марта 2016. навршава
се четрдесет тужних дана
откада није с нама наша

Четворогодишњи
мен

по-

IN MEMORIAM

Ожалошћени: супруг ДРАГОЉУБ, ћерка МАЈА,
син НЕНАД и унучад
(62/215755)

Прошла је година откада ниси с нама

ДОБРИНКА
СИМИЈОНОВИЋ
11. III 1985 – 11. III 2016.
У нашим мислима и срцу остаћеш заувек, никад те нећемо заборавити.
Твоје ћерке НЕДЕЉКА,
НАДА и ВЕРИЦА
и супруг ДУШАН

МОМЧИЛО
ЂУРОВИЋ

ЛАЗАР МАТИЋ

Заувек твоје другарице:
МАРИЈА СТОЈАКОВИЋ,
БРАНКА ЈОВАНОВИЋ
и ДАНИЦА
СЛИЈЕПЧЕВИЋ

Време пролази, али
успомене не бледе.
Твоји најмилији

НЕЂА с породицом,
АЦА и ЉИЉАНА

преминуо 3. фебруара
2016. после кратке и тешке болести, у 72. години.
У недељу, 13. марта дајемо четрдесет дана на
гробљу у Црепаји
Ожалошћена породица
и родбина

(46/215722)

(44/215718)

(58/215746)

(51/215729)

ВЕСЕЛКА
КОВАЧИЋ

ДУШАН
ВЕЛИЧКОВИЋ

1949–2006.

12. III 2012 – 12. III 2016.
Сећање на драгог оца.

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ
1967–2015.
Али за нас ћеш увек бити ту.
Мајка ЉУБИЦА и брат СЕНКО с породицом
(22/215660)

(32/215667)

СЕЋАЊЕ

Тужно сећање на драге родитеље

12. марта 2016, у 12 сати, дајемо четрдесет дана нашој

СТОЈАКОВ

МАТИЈА КЛЕКНЕР

ВЕРИ ЂОКИЋ

11. III 1999 – 11. III 2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(21/215656)

АНА

ЂОРЂЕ

1939–2014.
1937–2002.
С љубављу син ДРАГАН с породицом
(41/215712)

СЕЋАЊЕ

НАДА ЋОРИЋ

1938–2016.
Никад те нећемо заборавити.
Породице: БРДАРСКИ, СТОЈАНОВ и ЕРДЕЉАН

15. III 2009 – 15. III 2016.
Породица

(36/215694)

(11/215634
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Петак, 11. март 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине , на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 07. 03. 2016. године донето Решење о
давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА
Реконструкција објекта влажног поступка и гранулацијског торња у погону КАН,
„ХИП Азотара” д.о.о, на к.п. бр. 15645 КО Панчево, носиоца пројекта „ХИП-Азотара” д.о.о. Панчево, Улица Спољностарчевачка бр. 80 из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну
средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни
спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана, од дана објављивања овог
обавештења.

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09,
81/09 - исправка, 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 ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Нацрт Плана детаљне регулације комплекса ХИП „Петрохемија” у насељеном месту Панчево
и
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације комплекса ХИП-„Петрохемија” у насељеном месту Панчево, на животну
средину
Нацрт наведеног планског документа и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину, излажу се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 11. 03. 2016. године.
За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време
трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 10 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт плана, за време трајања
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.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће организована дана 23. 03. 2016. године у 12 сати, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 20. 04. 2016. године, са почетком у 13 сати,
у малој сали зграде градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

ALM Nonwoven MAnufacturing D.O.O.
je italijansko-srpska tekstilna kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne odeće za
jednokratnu upotrebu.
Zbog proširenja našeg tima, u potrazi smo za kandidatom na poziciji:

Office Manager - prevodilac
Lokacija: Pančevo
Opis posla:
• Part-time posao za osobu sa odličnim znanjem italijanskog jezika koji će obavljati administrativno-prevodilačke poslove.
Prijave i biografije slati na e-mail adresu:
jelenailijevski@icloud.com
ili postom na: ALM Nonwoven Manufacturing,
Jabučki put 54, Pančevo

БЕОГРАД
АД ЗА ДОРАДУ СЕМЕНА „СЕМЕ-ТАМИШ, ПАНЧЕВО” – У СТЕЧАЈУ, Панчево, Баваништански пут бр. 406, телефон: 013/26-38209; факс: 013/26-381-72; МБ: 08047634, ПИБ:101048743; чији је стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд

ОГЛАШАВА
издавање у закуп непокретне и покретне имовине стечајног дужника као јединствене целине јавним
прикупљањем писaних понуда
Предмет издавања у закуп
1. Комплетна непокретна имовина, која се састоји од 44 објекта на К.П. 17884 К.О. Панчево уписана у Лист непокретности број
17868 К.О. Панчево
2. Покретна имовина: опрема, алат, инструменти, прибор и ситан инвентар
Сва наведена имовина стечајног дужника налази се на адреси: Панчево, Баваништански пут бр. 406
Објекти и опрема омогућавају дораду и сушење семенске робе са годишњим капацитетом до 20.000 тона, као и сушење и складиштење меркантилне робе капацитета до 60.000 тона
Увид у детаљну спецификацију имовине која је предмет закупа се може извршити у договору са повереником стечајног управника Каран Бранимиром,
mail: karanbranimir@gmail.com, контакт телефон 063/24 83 80
Право на учешће у поступку издавања у закуп јавним прикупљањем понуда имају сва правна и физичка лица која:
1. Преузму код стечајног дужника документацију за учешће у поступку издавања имовине стечајног дужника у закуп (образац
пријаве за учешће, образац изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа ради учешћа на јавном прикупљању понуда, нацрт потврде банке, нацрт банкарске гаранције) најкасније до 15. 03. 2016. године
2. Уплате новчани износ ради учешћа на јавном прикупљању понуда у износу од: 500.000,00 динара на текући рачун стечајног
дужника број 105-12212-59, који се води код „АИК БАНКЕ“ ад, филијала Панчево, најкасније до 15. 03. 2016. године;
3. Предају потписане изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа ради учешћа на јавном прикупљању понуда. Изјава
чини саставни део документације сачињене за потребе издавања предмета закупа.
Заинтересованим понуђачима омогућено је разгледање предмета издавања у закуп до 17. 03. 2016. године, у периоду од 9 - 14 сати, уз претходни договор са повереником стечајног управника.
Уговор о закупу закључује се на период од 12 месеци.
Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и све трошкове који настану по основу закупа и то: обавезе за порез, текуће
одржавање (струја, вода, телефон, смеће, гас), осигурање, физичко техничко обезбеђење, комуналне услуге, трошкове утрошених енергената и друге трошкове који настану поводом закупа.
Након уплате новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда, а најкасније до 15. 03. 2016. године, потенцијални закупци ради правовремене евиденције морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника, копије: попуњеног обрасца пријаве за учешће, доказа о уплати новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда, потписане изјаве о
губитку права на повраћај новчаног износа ради учешћа на јавном прикупљању понуда, извода из регистра привредних субјеката и ОП обрасца (ако се као потенцијални закупац пријављује правно лице), овлашћења за заступање, уколико отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски заступник (за правна лица).
Новчани износи за учешће на јавном прикупљању понуда понуђачима чија понуда не буде оцењена као најповољнија биће враћени у року од 5 радних дана од одржавања јавног прикупљања понуда.
Понуђач губи право на повраћај новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда ако:
a. не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе
b. одбије да потпише уговор о закупу
Минимално прихватљива понуда за издавање у закуп износи 1.250.000,00 динара месечно. Понуда за издавање у закуп мора да
гласи на месечни износ закупнине.
Месечне закупнине за плаћање доспевају до 5.-ог у месецу за текући месец. Прва закупнина доспева у року од 8 радних дана по
потписивању уговора, с тим да ће у прву закупнину бити урачунат износ који је уплаћен на име учешћа на јавном прикупљању
понуда у износу од 500.000,00 динара. Kао обезбеђење за исплату закупнине и трошкова по основу закупа закупац ће доставити
банкарску гаранцију (неопозиву, првокласну, безусловну и наплативу на први позив) у износу од укупно понуђеног износа закупнине за целокупан период закупа из достављене иницијалне писане понуде понуђача, са роком важења гаранције до 30. 04. 2017.
год. Закупац је дужан да стечајном управнику достави банкарску гаранцију у року од 5 дана од обавештења стечајног управника
о саглашавању Одбора поверилаца о прихватању понуђене цене. Оригинал гаранције мора се доставити искључиво лично, Центру за финансије Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Кнез Михаилова 1 - 3, 3. спрат, у наведеном року, а најкасније до 15 сати последњег дана рока, по београдском времену (ГМТ+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу, у назначено време и у назначеном квалитету.
На самом отварању понуда стечајни управник ће дати могућност понуђачима да побољшају достављене иницијалне понуде, до
(3) три пута кроз писано побољшање понуде.
Уговор о закупу потписаће се у року од 3 радна дана од дана достављања оригиналне банкарске гаранције.
Предмет закупа из овог огласа издаје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Предмет закупа се не може издати у подзакуп без писмене сагласности Закуподавца.
Након отварања понуда и спроведеног поступка побољшања иницијалних понуда, до 3 три пута кроз писано побољшање понуде,
а пре потписивања уговора о закупу, стечајни управник ће затражити сагласност Одбора поверилаца за закључење уговора о закупу са најбољим понуђачем.
Стечајни управник задржава право да након спроведеног јавног прикупљања понуда не закључи уговор о закупу ни са једним понуђачем. Такође, стечајни управник нема обавезу накнаде штете по било ком основу а поводом учешћа на јавном прикупљању
понуда.
Затворена коверта понуде мора да садржи:
- Јасну, недвосмислену и безусловну понуду у динарима за месечни износ закупнине, са потписом овлашћеног лица;
- Потврду првокласне пословне банке да је сагласна да понуђачу изда банкарску гаранцију захтеваног квалитета и у захтеваном износу са роком важења гаранције до 30. 04. 2017. год
- Извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице.
- Овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку прикупљања понуда за закуп (за пуномоћнике);
- Потписану изјаву о губитку права на повраћај износа за учешће на јавном прикупљању понуда.
- Пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда.
- Доказ о уплати новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда
Понуде се достављају лично у затвореној коверти са назнаком: „Не отварати – понуда за закуп непокретне и покретне имовине
АД ЗА ДОРАДУ СЕМЕНА „СЕМЕ-ТАМИШ”, ПАНЧЕВО – У СТЕЧАЈУ Панчево, Баваништански пут бр. 406“, на адресу: Агенција
за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, III спрат, канцеларија 314.

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

Крајњи рок за доставу понуда је 18. 03. 2016. године до 12 сати.
Јавно отварање понуда одржаће се 18. 03. 2016. године у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за достављање понуда) у присуству комисије коју образује стечајни управник. У разматрање ће се узети само исправне понуде које пристигну до назначеног
времена.
Овлашћено лице: Каран Бранимир, mail: karanbranimir@gmail.com,
контакт телефон 063/248-380
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ВИШЕ МЕСТА ОБЕЛЕЖЕН ПРАЗНИК ПРИПАДНИЦА ЛЕПШЕГ ПОЛА

ДАМЕ СЕ СВЕ БОЉЕ (САМО)ОРГАНИЗУЈУ
Међународни дана жена обележен је у уторак, 8. марта, а
досад се не памти да је тим поводом приређено више организованих манифестација.
У граду је, рецимо, поред небројених тезги с цвећем свих облика,
боја и мириса, посебну пажњу
привукла етно-изложба на Корзоу. Тамо се на десетак штандова
могао наћи најшири дијапазон
квалитетних рукотворина по
приступачним ценама.
С друге стране, готово у свим
селима приређено је много интересантног садржаја, махом у
организацији удружења припадница лепшег пола.
Осмог марта град је уобичајено
био преплављен разним варијантама поклона за припаднице нежнијег пола. Тешко да се могло
направити десетак корака а да се
не налети на љубазног продавца
ружа, цвећа у саксијама и разних
икебана и других шарених аранжмана. Цене су биле прилагођене тренутној „џепној” ситуацији,
па се могло штошта наћи и за
мање од сто динара, а просечна
цена по једном експонату била је
два до три пута виша.
Као и ранијих година, вредне даме из све бројнијих удружења темељно су се спремиле
за свој празник. Централно
место био је панчевачки Корзо, на којем је овог пута брестовачки Актив жена „Соса”,
уз подршку ЈКП-а „Зеленило”
и Града Панчева, организовао
„Осмомартовски базар рукотворина и домаће радиности”.

На тај позив су се, поред организација које окупљају даме, у уторак, 8. марта, одазвале и оне такозване инклузивне, а било је места и за предузетнице и друге излагаче производа насталих на традиционалан начин.
Тако је Удружење слепих и
слабовидих изложило разне
штрикане капе, четке и украсне кутије у облику срца, а одмах поред њих нашли су се
чланови организације „На пола пута”, са чијег штанда су,
поред прелепих огрлица, шалова и корпица, највећу пажњу привукли „терачи лоших
снова”. Кажу, само их треба
окачити покрај кревета и спавање ће бити безбрижно.

Ни кориснице Сигурне куће
нису заостајале у креативности када је реч о, у последње
време, изузетно популарној
декупаж техници. Наравно,
купци су и овде највише били
заинтересовани за јефтиније
производе, попут магнетића,

НОВО СЕЛО У ЗНАКУ ЖЕНА
Новосељански Дом културе је поводом 8. марта приредио циклус под
називом „Месец посвећен женама”.
Најпре је 21. фебруара Иванa Гвозденац приказала четрдесетак уља
на платну, а недељу дана касније
Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” организовало је етно-изложбу
„Руке”.
Завршна прослава 8. марта почела је свечаним концертом „Деца
мајкама”, на којем су учествовали
дечји хор под управом Мика Дорела, балетска група „Пируета”, школа савременог плеса Снежане Бабе, глумачка дечја дружина Јонела Бабе, као и солисти и
дечји ансамбл удружења ДАК – Данијеле Петровић, која је и организатор овог концерта.
Отворена је изложба радова Теодоре Цветковић, а након разгледања њених цртежа урађених црном и белом кредом, оловком и комбинованом техником уследила је журка у организацији школе салсе Раше Мијатовића.

који су, на изненађење муштерија, на тој тезги промотивно
бесплатно дељени. Незаобилазни учесници оваквих манифестација су и штићеници дома
„Срце у јабуци”.
Наравно, нису изостале ни
неодољиве ђаконије. Било је и
сланог и слатког колико гурманска душа иште – кифлица,
гибаница и других пита, као и
колача и торти разних „сорти”.
Новоформирано удружење из
Месне заједнице Горњи град
„Панчевке” изложило је разнолике посластице и „забадава”
делило свој бренд – салчиће.
Ивановчанке из мађарског
КУД-а „Боназ Шандор” нудиле
су богато нафиловане торте;
присуство удружења „Илинден
– Јабука” не би било замисливо
без македонског специјалитета
гравче тавче, а исто важи и за
„Глогоњке” и њихове пите од
спанаћа и купуса, као и за вишеструко награђиване штрудле с маком, вишњама или рогачем. Својим рукотворинама
и ђаконијама представиле су се
и „Старчевке”, „Панонке” као и
Качаревке из удружења „Етнокутак 2015”.

Кад се подвуче црта, храна је,
као што је било и очекивано,
најбрже „планула”, али ни други производи нису били незапажени, па је овај базар испунио
очекивања, пре свега грађана
који почињу да се навикавају да
на оваквим догађајима купују
домаће, зато што је и квалитетније и рентабилније.
И на многим другим местима, у свим селима и у граду,

„НАЈЛЕПША БАЈКА” ЗА ОМОЉИЧКЕ
МАЈКЕ И БАКЕ
У организацији КУД-а
„Жисел”, у недељу, 6.
марта, у сали Омладинског дома у Омољици
приређена је „Најлепша бајка”.
Том приликом су четири дечја ансамбла
различитих узраста
подарила најлепши поклон својим мајкама и бакама.
Малишани су се представили надахнутом игром, песмом,
прелепим рецитацијама и складним музицирањем.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДРАГАНЕ РАДАНОВ

Бретонци

Свадбарски купус, концерт...
Удружење грађана „Љубитељи Старе пиваре” организовало је у суботу, 5. марта, такмичење у кувању свадбарског купуса под називом „Трофеј
Ђорђа Вајферта”. Та манифестација је имала хуманитарни
карактер, јер су на њој прикупљана средства за лечење наше мале суграђанке Драгане
Раданов.
По правом пролећном дану,
у лепом амбијенту баште Старе пиваре, на „црту” је изашло
тринаест мајстора варјаче.

удружења жена прославила су
свој празник на сличан начин
или уз дружење, песму и игру.
Непобитан закључак је да
(само)организовање припадница лепшег пола све више добија
на значају, а посебно радује то
што је, без обзира на акутне
проблеме, попут недостатка
просторија или финансирања,
њихов напредак све уочљивији.
Ј. Филиповић

Три прелепа мала мужјака и једна женкица траже нови дом. Ови
штенци, који у
себи имају крви
бретонца, стари
око два и по месеца, веома су весели и разиграни.
Удомитељи треба да имају основне услове, пре свега ограђено двориште, објекат за смештај новопридошлог љубимца
и сагласност свих укућана.

Популарни специјалитет се
крчкао четири сата, а потом је
жири одабрао најбоље. Прво
место је освојио Брана Јовановић, други је био Предраг
Мирјанић Крле, а треће место
је припало Петру Мандићу.
Током целог дана одвијао се
и забавни програм, а породица
Раданов је свим учесницима
уручила пригодне захвалнице
за помоћ коју јој пружају.
Сви хумани људи који желе
да помогну у лечењу Драгане
Раданов могу уплатити прилог

Чупко
на жиро рачун банке ЕФГ, на
број 250-1150006521500-85.
Подршку нашој малој суграђанки пружиће и велики
број извођача поп и народне
музике који ће у четвртак, 17.
марта, од 20 сати, одржати хуманитарни концерт у „Гранд
ади” на Ади Циганлији (Обреновачки пут 17).
Наступиће двадесетак извођача, међу којима су „Магла
бенд”, Јелена Костов, Јелена
Гербец, Биљана Се чи ва но вић, Милан Митровић, Дарко Мартиновић и дру ги, а

очеку ју се и специјални го сти. Оп шир ни је ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на
„Фејсбук” профилу Драганиног та те Дра гана Радано ва,
код ко га се врше и ре зер вације и ку пу ју карте. Заинтересова ни га могу по звати на
телефон 061/3040-033.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Улични шмекер средњег раста стар је око две године,
стерилисан, вакцинисан и
очишћен од паразита.
Чупко је ведар, дружељубив и увек спреман за игру, а
добро се слаже и с другим
псима и нестрпљиво чека
прилику да ушета у нечије
двориште.

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

34

СПОРТ
КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ДИНАМО НА САМОМ ВРХУ

Петак, 11. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КОШАРКАШКЕ ДРАМЕ НА СТРЕЛИШТУ
Тамиш славио после
продужетка
Динамо пао
у последњој секунди

Сениори КК-а Динамо настављају да нижу успехе у новој
сезони. Они су прошлог викенда у Старој Пазови на Првенству Војводине, као и претходних година, били међу најуспешнијим клубовима.
Шампиони Покрајине постали су Никола Јовановић и
Огњен Јерков, сребрним медаљама су се окитили Небојша
Спасковски и Слободан Битевић, а бронзу је зарадио Стефан Лугић.
Каратисти Динама нису дозволили никаква изненађења,
па су рутински одрадили своје
мечеве. Репрезентативци Србије Никола Јовановић и Сло-

бодан Битевић нису имали
праву конкуренцију, а Битевић је због бојазни од повреде
одустао од борбе у финалном
мечу, па је тако до своје прве
сениорске титуле дошао најмлађи члан Динама Огњен
Јерков. Одличан је био и Стефан Лугић, али још није у правој форми, која се темпира за
Првенство Србије. Дебитантски наступ у сениорској конкуренцији имала је и Марина
Главич, која се одлично борила, али је остала без медаље.
Сви такмичари су се пласирали на Првенство Србије, које ће бити одржано крајем
марта.

ТРОФЕЈИ СА СВИХ СТРАНА

Утакмицама 22. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Један од
дербија је одигран у Хали спортова у нашем граду. Снаге су одмерили Тамиш и Вршац, играла
се одлична кошарка, а поклоници игре под обручевима могли
су да уживају. Меч је био неизвестан до самог краја, победника није било у регуларном делу,
ушло се у продужетак, а на крају – терен су уздигнутих руку напустили домаћи играчи, праћени овацијама с трибине: Тамиш–Вршац 93:90 (19:26, 26:14,
21:23, 16:19, 11:8).
Тим који предводи Бојан Јовичић је овом победом дефинитивно изборио опстанак,
али је и остао у трци за пласман у Суперлигу. Био је то
жесток дуел, изједначен готово од првог до последњег тренутка. Момци из оба тима изгарали су за сваку лопту, сваки
скок, поен... Највећа предност
коју је неки од њих успео да
оствари износила је седам поена (Тамиш два пута). Ова
утакмица ће дуго остати у лепом сећању свима који воле
игру под обручевима. Била је
сасвим сигурно изнад овог
ранга надметања, а показала је
сву лепоту кошаркашке игре...
У невероватно драматичној
завршници, када се резултат на
семафору смењивао готово из
секунде у секунду, до победе су
могли доћи и једни и други. Шутери су преузимали одговорност
на себе, важне „тројке” за Тамиш убацивали су Иван Смиљанић, Никола Симић и Душан

Милошевић... Домаћи су имали
и напад за коначну победу, али
– ушло се у продужетак.
Гости су били бољи на почетку додатних пет минута
утакмице, па су у последњих
шездесет секунди имали и пет
поена „вишка”. Ипак, тада је
млади плејмејкер Тамиша
Александар Илкић, један од
најзапаженијих актера утакмице, постигао пет „везаних”
поена и донео изједначење
свом тиму, а у пенал-завршници
домаћи кошаркаши имали су
више концентрације...
– Јако тешка утакмица, веома захтевна, сигурно изнад ни-

воа лиге. Срећа је овог пута била на нашој страни, али вероватно смо је и заслужили. Честитам мојим момцима на показаном карактеру, жељи и
борбености, што се нису предали ни у једном тренутку, чак
ни када је изгледало да је утакмица изгубљена. До краја имамо још четири меча у којима
желимо да остваримо што више победа и обезбедимо што
бољи пласман – рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић .
Најефикаснији у редовима
домаћег тима био је капитен
Душан Хукић (18 поена), а
сјајни су били и Филип Думић

(12), Никола Симић (11), те
Душан Милошевић и Александар Илкић (по 10 поена). Немања Манојловић, Иван Смиљанић, Никола Вујовић и Радослав Пековић су се по осам
пута уписали у листу стрелаца.
У 19. колу Прве српске лиге
Крис-крос је у Оџацима савладао истоименог домаћина са
78:75.
– Било је право задовољство
играти у прелепом спортском
објекту у Оџацима. Ушли смо
храбро у дуел, са жељом да
играмо добро у одбрани, без
много личних грешака. Имали
смо добар ритам све до саме
завршнице, када је домаћин
кренуо на све или ништа.
Ипак, када је било најпотребније, били смо сталожени, па
смо заслужено тријумфовали
– истакао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.
Права драма виђена је и у
14. колу Друге српске лиге. Водећи Динамо је на свом терену
изгубио од другопласиране Нове Пазове са 77:89. У првом делу првенства Панчевци су
истог ривала савладали с 11
поена разлике, па им је главни
циљ у прошлонедељном дуелу
био да не изгубе с већом разликом. На жалост, ривал је „тројку” за коначан тријумф убацио
у последњој секунди меча.
– Без два играча на високим
позицијама имали смо много
изгубљених скокова у одбрани. Мислим да је то пресудило. Тешка утакмица, имали
смо одличног противника. Не
могу да замерим мојим момцима. Ово нам је први пораз,
али сада је Пазова у благој
предности. Ипак, надамо се
њиховом киксу у наставку првенства – рекао је тренер Динама Ненад Раковац.
Панчевци и следећу утакмицу играју на свом терену.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
Чланови КК-а Младост били
су веома активни прошлог викенда.
На турниру „Деца Европе” у
Београду ката тим полетарки у
саставу: Милица Драгичевић,
Милица Амановић и Нађа Шарац освојио је златну медаљу.
Сребрно одличје је зарадила
екипа пионира у борбама, у саставу: Небојша Божић, Михајло Крчадинац, Димитрије Стевановић и Бранислав Срећков,
а бронзама су се окитили и каташи Димитрије Стевановић,
Михајло Крчадинац и Анастасија Јаредић.
На Купу Старе Пазове за
најуспешнију такмичарку проглашена је Јана Којчић, јер је
освојила златне медаље и у катама и у борбама. Највредније
трофеје су зарадили и Срђан

Јокић и Наталија Гавриловић,
сребром су се окитили Наталија Гавриловић и ката тим
пионирки у саставу: Тара Ђурђевић, Ана Тубић и Миња Ковач, а бронзе су заслужили
Маја Жунић, Јована Новаков
(две), Миња Ковач и Михајло
Пантелић.
Тако ђе у Старој Па зови
одржано је Првенство Војводине за сениоре. На државни
шампионат се пласирао Милош Макитан у категорији до
84 кг.
За недељу дана, тачније 20.
марта, у панчевачкој Хали
спортова биће одржан седамнаести Интернационални карате турнир у организацији
КК-а Младост. Очекују се такмичари из 37 клубова из Србије и иностранства.

„ЖУТО-ЦРНИ” КРЕНУЛИ У ПОХОД
После дуге такмичарске паузе
прошлог викенда је настављено такмичење у Супер Б лиги
за рукометаше. Главни претендент за прво место и пласман у српску елиту, панчевачки Динамо, одлично је започео пролећни део шампионата. Момци које предводи
тренер Иван Петковић савладали су на свом терену Металац из Ваљева с 36:19 (18:11).
Панчевци су и пре почетка
меча важили за апсолутне фаворите у овом дуелу, а ту улогу су и оправдали. Последњепласирани гости су имали
снаге да одолевају лидеру само до 14. минута, када је на
семафору стајао резултат
14:14. Од тог момента играо је

СА ЏУДО-БОРИЛИШТА

ШАМПИОНИ – САРА, АНДРЕА И СЛАВКО
У организацији ЏК-а Пролетер, прошлог викенда је у
Зрењанину одржано јуниорско Првенство Војводине у
џуду. Учествовало је 109 такмичара из 29 клубова, а ЏК
Динамо је представљало девет бораца, које је предводио
тренер Љубомир Станишић.
Наши суграђани су остварили
запажен успех, а шест освајача медаља изборило се за
пласман на државни шампионат, који ће бити одржан 19.
марта у Београду.
Најуспешније су биле Андреа Стојадинов и Сара Славковић, које су постале шампионке Војводине, сребром су се
окитили Маја Куч, Алекса
Стојадинов и Милош Палоц, а

бронза је припала Филипу
Ринковецу.
На међународном турниру
за ветеране одржаном у француском граду Бордоу учествовало је 350 такмичара из 16
земаља из Европе, Јужне Аме-

рике и Азије, а међу њима је
био и члан ЏК-а Динамо
Славко Станишић.
Он је убедљиво освојио прво
место у категорији М6 –100
кг, добивши сва четири меча
ипоном. Идентичан успех је

поновио и у комбинованој категорији М6 –90/–100/+100
кг, остваривши две победе
класичним ипоном и једну
ипоном после дисквалификације противника због четири
казне.
Свака част!

само један тим – онај у жуто-црним дресовима. Већ на полувремену Динамо је имао
предност од седам голова, коју је у наставку сусрета само
увећао.
Оно што све поклонике игре
с лепљивом лоптом у нашем
граду може да охрабри, јесте
чињеница да Бранко Радановић и његови саиграчи ни у
једном тренутку нису потценили ривала. Играли су максимално ангажовано и борбено, а
тренер Петковић је шансу пружио свим играчима.
Најефикаснији у домаћем
тиму били су Миљан Буњевчевић, Бранко Радановић и Иван
Радојичић, који су постигли по
пет голова. Лука Радовановић
и Богдан Огризовић су по четири пута били прецизни, а
Павле Бандука је три пута савладао противничког голмана.
– Победа ни у једном тренутку није долазила у питање.

Шеснаест играча је било у ротацији, јер ми је јако важно да
будемо прави тим. Стварно
сам задовољан. У другом полувремену смо примили само
осам голова. Металац је млада
екипа, која је овамо дошла да
се надиграва. Ми желимо у виши ранг и тако се припремамо. Сада нам предстоји врло
тешко гостовање у Новој Вароши. Све мисли су усмерене ка
тој утакмици. Покушаћемо да
остваримо позитиван резултат. Обећавам добру игру и позитивну енергију, а да ли ће то
бити довољно, видећемо. Ја се
надам победи – рекао је Иван
Петковић, тренер Динама.
Панчевци су и даље лидери
на табели, са 20 бодова.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЕМА НИЖЕ УСПЕХЕ
На Отвореном првенству Београда за тенисерке до осамнаест година учествовале су и
чланице ТК-а Динамо Милана
Вулин и Емилија Којчић.

Запажен успех је остварила
Емилија, која је први пут играла у финалу у овој конкуренцији. У полуфиналу је савладала Софију Савић из Београда, да би у борби за трофеј, у
одличном мечу, изгубила од
италијанске такмичарке у три
сета.
Пре овог такмичења Ема је
освојила Отворено првенство
Београда за тенисерке до шеснаест година.

КАЧАРЕВЦИМА
ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ
После шест месеци постојања ЏК Јединство из Качарева
је имао такмичарски деби. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
младих џудиста који су се
надметали на турниру у Турији Качаревци су освојили
четири медаље.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СРЕЋА ИСПРАТИЛА ХРАБРЕ...

На међународном такмичењу
у теквонду „Зрењанин опен”,
одржаном прошлог викенда,
учествовало је 550 такмичара
из 15 земаља, а клуб из нашега
града представио се са 14 бораца. И овог пута успех је био
изузетан – Панчевци су освојили 11 медаља, а припао им
је и пехар за треће место у
екипној конкуренцији кадета.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојкашице Динама
боље од Железничара

Одбојка

Борац и даље у трци
за елиту

СУПЕРЛИГА
жене
Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

Један од занимљивијих мечева седамнаестог кола Суперлиге за одбојкашице одигран
је прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту. Панчевачке „лавице” су угостиле
тим из Лајковца, играла се одлична одбојка, а победу је извојевао срећнији и, ипак, бољи
тим: Динамо–Железничар 3:2,
по сетовима: 25:22, 25:18,
18:25, 24:26 и 15:8.
Сам почетак утакмице није
наговештавао баш такву одбојкашку драму. Гошће су у наш
град дошле као апсолутни фаворити, а већ на старту су ту
улогу и оправдале. Железничар је повео с 5:0, имао је
предност и од 9:2 и 14:9, али се
девојке које предводи тренер
Александар Владисављев нису
уплашиле. Наставиле су да
играју храбро, верујући у себе
и – преокрет. Пријатно је изненадила Милена Спремо, која је
одиграла једну од најбољих
партија у дресу Динама и у
тим тренуцима је одржавала
резултатски прикључак с тимом из Лајковца. А онда је на
сервис дошла Слађана Мирковић, која је потпуно пореметила пријем гошћи, разиграле су
се Јелена Лазић и Нина Коцић... Динамо је изједначио на
14:14, убрзо је и повео, па стечену предност није испуштао
до краја сета. Сјајно су играле

ПРВА ЛИГА
Баваниште: БАВАНИШТЕ–БОРАЦ

Михајло Анђеловић је заслужио највреднији трофеј,
Кристина Бјелчевић се окитила сребром, а бронзе су зарадили Сергеј Цветковић и Јана
Пејиновић.
Тренер Саша Анђеловић и
његови сарадници Александар
Величковски и Немања Стаковић задовољни су резултатима
својих учесника на првом такмичењу.

„ОСВОЈЕН”
И ЗРЕЊАНИН
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ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА
субота, 13 сати

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Н. Варош: ЗЛАТАР–ДИНАМО

Кошарка

и Николина Ашћерић и Ања
Владисављев, а тачку на овај
сет ставила је ас-сервисом Јелена Лазић, капитен.
Наставак утакмице донео је
потпуну доминацију домаћег
тима. Питање победника у
другом сету није се постављало ниједног момента, а тренер
Владисављев је шансу да се
представи панчевачким љубитељима одбојке пружио и младој Јани Ћук.
Трећи сет је донео пад концентрације код домаћих одбојкашица, што је Железничар умео да казни и да смањи
предност ривала на 2:1, а потом је уследио још један сет за
одбојкашке сладокусце. Го-

шће су водиле с 15:9 и 20:13,
Динамо се није предавао, стигао је на 22:22, потом је Железничар пропустио две сет-лопте
(24:22), да би трећу претворио
у изједначење – 26:24.
Последњи, пет сет опет је
припао „лавицама”. Јелена
Лазић, Слађана Мирковић и
Нина Коцић су поново преузеле контролу над утакмицом, одлично је сервирала
Николина Ашћерић, Ања
Владисављев је давала сигурност свом тиму с места либера... Лако, без великих трзавица, Динамо је стигао до
вредне победе од 3:2.
– Била је то врло чудна
утакмица, с много осцилација,
али свакако веома занимљива.
Ми смо више желели победу,
која нам много значи, пре свега због самопоуздања. Очекујемо меч у Ужицу, где ћемо такође покушати да изборимо
добар резултат – рекао је тренер Динама Александар Владисављев.
Занимљиво и неизвесно било је и у 17. колу Прве лиге за
одбојкаше. Борац је у Хали
спортова на Стрелишту после
велике драме савладао Косовску Митровицу с 3:1, по сетовима: 25:20, 26:24, 17:25 и
25:23, и тако остао у трци за
пласман у елиту.

Ова утакмица је имала све
оне елементе који одбојку
чине лепом. Играло се жестоко, за сваку лопту и сваки
поен. Треба похвалити све
момке из Борца: Немању
Милетића, Сашу Рајковића,
Давора Милошевића, Милоша Милића, Владимира Кнежевића, Бојана Познића, Милана Зиндовића, али и Ивана
Бојковића, Рада Спасојевића,
Радована Меденицу и Милоша Симића. Много су желели
тријумф...
Истински подвиг су направили у другом сету. Гости су
водили са 24:20, али Борац је
успео да преокрене на 26:24!
– Изузетно борбена утакмица. Играли смо стрпљиво, баш
као и Косовска Митровица, па
је цело надметање личило на
неку шаховску партију. Повели смо са 2:0 иако смо други
сет добили изузетно тешко.
Требало нам је доста среће.
Нама је свака утакмица дерби,
али у сваки меч улазимо с највишим амбицијама – истакао
је Драгољуб Стојановић, тренер Борца.
Старчевци су и даље четврти на табели, са скором од 13
победа и четири пораза, али и
шансама да се домогну другог
места, које води у бараж за
пласман у Суперлигу.

МАЛЕ „ЛАВИЦЕ” НАЈБОЉЕ У ВОЈВОДИНИ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
недеља, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 19.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА
субота, 17 сати
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ОМЛАДИНАЦ
субота, 17 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДОЛИНА
недеља, 14.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Црква: БАК–СЛОГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – МЛАДОСТ (В)
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Гај: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (О)

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ОДБОЈКА 013 3:0

Финални турнир Првенства Војводине у одбојци за јуниорке одржан је 6. марта у Сремској Митровици. Поред домаћег Срема, за
трофеј су се борили и Јединство из Старе Пазове и панчевачки Динамо. Играо је свако са сваким, а два тима су се изборила за пласман на Првенство Србије, на којем ће, од ове године, учествовати
осам екипа.
У првом сусрету мале „лавице” су изгубиле од Срема с 3:2, да би
потом декласирале Јединство с 3:0. У трећој утакмици тим из Старе Пазове је лако тријумфовао над Сремом, што је Динаму омогућило да освоји титулу шампиона Војводине.
Велики успех панчевачке одбојке, под вођством тренера Слободана Радивојевића, оствариле су: Даша Михаиловић, Бјанка Петковић, Милица Секулић, Сања Ђурђевић, Милица Јовановић,
Јелисавета Којадиновић, Тијана Стојковић, Јана Ћук, Бојана Станковић, Вања Станић, Милана Нићифоровић и Сара Ђурић.

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛАЦ 36:19

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ТАМИШ

93:90
72:90

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Оџаци: ОЏАЦИ – КРИС КРОС

75:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Н. ПАЗОВА

77:89

ЈУНИОРСКИ КУП У БАДМИНТОНУ

ШАХОВСКИ КУТАК

ОДЛИЧНА ИГРА МАЛИШАНА
Најсјајнија одличја су заслужили Никола Вучковић,
Милица Неделковски и Никола Ресановић, сребром су се
окитили: Лука Бабић, Растко
Достанић, Андреја Поповић,
Ива Јакоб и Али Елсадаи, а
бронзе су зарадили: Лара Бокун, Немања Вермезовић,
Влада Арсеновић и Александар Андрић.

У недељу, 6. марта, у Хали
спортова у Јабуци одржан је
турнир у бадминтону који је
организовао БК Панчево. Учествовало је 60 играча, који су
били подељени у четири старосне категорије.
Чланови домаћег клуба били су веома успешни. Златне
медаље су освојили Влад Дехелеан и пар Анђела Витман –
Сања Перић. Сребро је заслужила Анђела Витман, а бронзама су се окитили парови
Наталија Бохаревић – Нина
Богдановић (БК Змајеви), Ни-

кола Борка – Виктор Бурјан и
Влад Дехелеан – Милош Дми-

тровић (БК Клир). Добру игру
су приказали и Дарко Рашо-

Jorgensen
вић, Михајло Борка и Борис
Куруц.
Одлични су били и најмлађи чланови БК-а Динамо. Марија Самарџија је освојила
златну медаљу, Вања Бокан се
окитио сребром, а бронзе су
заслужили Катарина Виг и
Петар Радонић, који је у борби
за трофеј савладао клупског
друга Михајла Вига.
Одржан је и турнир у друштвеној игри „повежи 4”, на којем је
тријумфовао Славомир Борка,
испред Игора Шешића, Мионе
Филиповић и Сергеја Лукића.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд3)
Избор Р. Радојевић
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ЧЕТВРТ ВЕКА НАЈВЕЋЕГ РОКЕНРОЛ САСТАВА

„КОНТРАБАНДИНА” КОНТРА
Није Панчево имало бољи и
убедљивији рокенрол састав,
тешко да ће га и имати. Океј,
то је субјективан став потписника ових редова, убијте га.
Оно што, ипак, нико не може да оспори, јесте чињеница да нам сугестивније наступе, с више молекула слободе од „Контрабанде” нико
никада није приуштио. Уосталом, свако у све треба сам
да се увери: то је ем поштено, ем зрело. Њихов концерт
је заказан за суботу, 12.
март, у 21.30, у „Аполу”.
Ћаскамо са Ђенком из племена Радовановић. Он и његов млађи и лепши брат
Бане основали су „Контрабанду” 1991. У право време,
али за бежање из ове земље.
ПАНЧЕВАЦ: Је л’ сте остарили за ових 25 година или
је рокенрол и даље смисао
ваших живота?
ЂЕНКА: Ма, рокенрол је
живот. Ћелави смо, али у души се осећамо као косати јахачи апокалипсе. Ја могу све
са двадесет и две. СТР „Контрабанда” свира и дуже, али

25 лепо звучи, нисмо знали
шта друго да измислимо, а и
непар је, не ваља пар...
• Како сте се активирали после паузе?
– Седиш код куће и гледаш
на те-веу Цецу, Јецу, мецу, па
ти прво буде занимљиво, смејеш се, онда постане жалосно.
Да плачеш. А ти си радио нешто креативно и људи су то
препознавали. Београд је имао
најјачу рокенрол сцену на
свету у време кад смо ми били најактивнији. Сада нас,
рецимо, хрватска сцена убија, ми је и немамо. Седео сам
тако једном с Банетом и гледали смо те са „цу” на крају и
договорили се да више не седимо. Почели смо да се окупљамо и свирамо. Имамо и

Бирајте пажљиво
нове ствари. Требало би да
одем ускоро до Њујорка, да
тамо снимим и измонтирам
нови спот.
• Океј, али за организацију концерта у Панчеву после
сто година вам је био потребан још неки импулс...
– Обузеле су нас поново добре вибрације. У ствари, нису
нас ни напуштале, само су појачано оживеле. Кад смо зарокали поново „Без њене кеве
нема добре шеве”, па „Вибратор у рикверц”, па „Беба фри-

зерка”, па „артан, артан, а може
и шприц”, па „депилирам се, а
боле ме длаке”...; матори, то је
сад, тридесет година касније
мало и смешно, али у обрадама
и даље одлично звучи. Људи то
воле, ми то волимо. „Без њене

кеве” је две године у великој Југославији, у конкуренцији са
„Чорбом”, „Пушењем” итд., било хит на топ-листама, које данас, једнако као и сцена, не
постоје. „Зид” и „Мађионичар”
су нас етаблирали, избацили у
орбиту.
• Али нисте пунили халу
„Пинки”, а богами ни стадион „Кошево”?
– Неко мизеран би ти можда рекао да је то усуд, а ја ћу
ти рећи да је то рокенрол.
Знаш, одувек смо били курчевите локалпатриоте. Иако је
мени до дорћолског „Идиота”
из Панчева требало десет минута колима, а неком лику,
„колези”, с Јулиног или Канаревог брда беше доживљај да
стигне до Трга, увек је он био
из Београда, док смо ми с поносом говорили да смо из
Панчева. Бе-ге бендови су
увек, по дифолту, имали двеста-триста више људи на концертима. Једно време су
постојали ДЛМ, „Плејбој” и...
ми. И нико више. Урадили смо
јаке спотове, а онда... Није било више лове. А само мало је
требало. Наш менаџер Мирсад је отишао у Калифорнију
да се склони јер је био мањина
овде. И то је рокенрол.
• И...
– Почео сам да кувам. И да
радим у „Водоводу и канали-

зацији”. Двадесет година у
цевима. Мало сам бенд растурио и пошо да узимам пехаре за рибље чорбе, гулаше
и паприкаше. Али сада сам
решио да закувам и да одем у
Америку и тамо радим постпродукцију. Имамо два хита.
И планове. Воле нас, батице.
• Кога ти волиш?
– Имам, као и сви добри
момци, па и мој несташни
Бане, две ћерке. Њих волим.
И моју Љиљу. Добро, и кеву,
али мислим на жену. Све ће
да дођу на свирку. И ћале
Љуба. Ваљда ће да заврне неку туру, да не скапамо тамо.
• У којој постави свирате?
– Бане ће да се кези и свира гитару, Дуле Гњидић ће да
метне цвикере и набада палицама, Цезар кога само далеки
рођаци знају под именом
Милан Деспотовски има да
дере бас, Игор Митић ће да
солира, а ја ћу да се дерем. Еј,
имаш и озбиљну причу с нашим гостима: институција
панка „The Elements”, најбољи женски српски бенд „Вибраторке у рикверц” и панчевачке наде „Млади Џек”.
Жао ми је што с нама неће
бити неки бивши чланови
бенда: или су умрли од хероина или су у затвору. А Бане
Црепајац није могао да зарађује с нама, па је отишао у
много гори бенд – „Ван Гог”.
• Сад ми је тек тешко што
вас није било осим на „Јутјубу”...
– Шта си досадан и патетишеш, ево ти у суботу контра. Има да се зајебавамо, да
нам буде весело.
• Кол’ко је упад?
– Само двеста кинти, да
могу сви наши људи да приуште себи концерт. И Крља,
и Миле Ровац, и Цумишка, и
Сики...
Сики Трајковић

Питали се зашто се обележава 8. март или не, били за или против, увек се нађе нека мама, сестра, девојка... којој бисте радо
поклонили мали знак пажње. А тада само ваља избећи кич.
Деца из дома „Споменак” уткала су своју љубав у савршене
поклоне и приказала их на продајној изложби на Зеленој пијаци.
Ако сте изабрали нешто с њихове тезге, трипут ура за вас!

Будите оригинални
Још једно сјајно место за куповину правог поклона за вољену
жену била је – Градска управа. Не, нико тамо није продавао ни
лажна обећања ни маглу ни празне приче.
Чаробне цветне аранжмане и оригиналне поклоне креирала су
деца и млади у радионици „Невен” у школи „Мара Мандић”. Донаторску изложбу је организовао Културни центар лица са инвалидитетом. Ако сте и тамо набавили дар – ура, ура, ура и за вас!

Поклањајте љубав
Да ли сте се 8. марта сетили наших драгих суграђанки у Геронтолошком центру? Ученици Техничке школе „23. мај” мисле на
њих сваке године. Обиђу их, направе им модерне фризуре, па се
одржи и ревија. Чаробно! Браво за младе фризере!
Видите, тако је мало потребно за срећу. И она је у малим а
великим стварима. Сетите се тога, и то не само 8. марта.

µД. Исаков ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Олга Брујић,
гимназијалка:

Беба Ристић,
средњошколка:

Борко Вицановић,
гимназијалац:

– Планирам да у петак
одем с друштвом
на пиће, а у суботу
на неку журку у граду.
Недељу ћу провести
учећи за наредну
недељу и одмарајући
се.

– У суботу идем
у Београд на прославу
осамнаестог рођендана,
а недељу ћу провести
с дечком, ићи ћемо
у биоскоп у „Авиву”.
Остатак времена ћу
издвојити за учење.

– Највероватније
ћу изаћи с друштвом
у кафић „Град”,
а с обзиром на то да
следеће недеље имам
контролне у школи,
планирам и да много
учим и да се одмарам.
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