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Требаће још времена
и прописа

Неодговорност власника
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У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 18. МАРТА 2016.
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”

И ОНИ СУ БУДУЋНОСТ ПАНЧЕВА

Страначке
активности
Предаја листа за
локалне изборе
» страна 4

ФОТО ДАНИЈЕЛА ИСАКОВ

Просвета/екологија
Писање је потреба
и умеће
» страна 7

Хроника
Стручна подршка као
путоказ
» страна 8

Култура

У последњој деценији
освојено преко 70
награда на престижним
такмичењима из физике
и математике
Некад је баш лепо бити Панчевка или
Панчевац – само треба потрефити
време и место. Свако ко се случајно
или не у уторак, 15. марта, у вечерњим сатима, затекао у центру града, у
Градској библиотеци, имао је прилику да присуствује својеврсној окупацији те културне установе знањем,
умећем, талентом, смехом и поносом. Центровци, центраши, пупиновци – полазници Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин”, њихови
родитељи, другари, предавачи, наставници, професори, бивше и садашње јавне личности окупили су се да
прославе све оно што су урадили и
градили последњих петнаест година.
А урађено је много и изграђено је
нешто веома лепо и важно. Прегршт
медаља с многобројних државних и
међународних престижних такмичења, титуле, Новембарско признање

Града Панчева Драгољубу Цуцићу, дугогодишњем руководиоцу Центра, за
допринос у популаризацији образовања и науке међу основцима и средњошколцима, велики број научноистраживачких радова и још много тога
учинили су да Регионални центар
„Михајло Пупин” постане веома важна
васпитно-образовна институција у
Панчеву.
Па ипак, најзначајнија мисија је
управо она коју је у свом обраћању присутнима навео мр Радован Пешикан,
први председник УО панчевачког Центра за таленте: да су највеће постигнуће успешна и талентована деца, која су
својим радом, упорношћу и знањем
оправдала уложени петнаестогодишњи
труд и рад ментора, предавача и родитеља, окупљених око исте идеје.
Идеја Центра
Основна делатност Регионалног центра
за таленте јесте развој научноистраживачког стваралаштва младих у
области природних, техничких, друштвених и других наука, а основна
идеја да се помогне развој даровите
деце. Утврђен је систем препознавања
и идентификације талентоване деце и
у сарадњи с панчевачким школама
све више даровите деце укључује се у
рад овог центра. Приликом селекције

се полази од тезе да је свако дете талентовано по себи, те да је даровитост
присутна и да је само треба подстакнути. Тестирања, разговори и друге
активности на утврђивању склоности
и способности део су утврђеног процеса селекције који се већ више од деценије успешно примењује.
Потом се формирају групе и следи
вишегодишњи рад с децом. За петнаест година створени су услови за квалитетно континуирано учење и напредовање у окружењу ученика са сличним интелектуалним способностима и
потребама. Полазницима је омогућено
да се укључе у истраживачке пројекте
научних и стручних институција у земљи. За њих се организују сусрети,
консултације и разговори с познатим и
признатим научним радницима и

уметницима. Посете истакнутим научним центрима, установама културе и
предузећима саставни су део програмских активности Центра.
Када је реч о систему рада, усвојени су
препознатљиви и напредни васпитно-образовни методи. Стална школа
Центра траје током читаве школске
године и у њој се деца баве образовним, лабораторијским и истраживачким радом. С друге стране, за посебно
надарене ђаке организује се менторски рад и они се припремају за регионалне и републичке смотре знања.

ПРОФ: 10/2016

Млади хероји данашњице

Град физике и математике
Последња деценија постојања Центра
за таленте остаће упамћена по великом успеху полазника одељења за физику и математику. Било је успеха и у
другим научним дисциплинама, али
су ове две групе освојиле готово сва
златна, сребрна и бронзана одличја

на многим такмичењима и тако допринеле да Панчево добије назив града физике и математике.
У последњих неколико година, захваљујући Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин”, у нашем граду
је стасала веома успешна генерација
математичара и физичара, која је од
2011. до 2016. године освојила преко
70 награда на престижним националним и међународним такмичењима.
Стефан и Марко Шушњар, Александар
Милошевић, Марта Бошњак, Огњен
Тошић, Даница Зечевић, Дејан Ереш,
Жељко Арсић, Бранка Грбић, Никола
Булатовић, Тијана Јакшић и Алекса
Врачар заједничким снагама утиру пут
знања и успеха. Можда то заједништво
најбоље осликавају речи Александра
Милошевића да нико од њих не завиди
другоме на успеху, већ напротив једни
друге вуку и гурају да на следећем такмичењу буду још бољи.
Позитивни узори
У времену медијске афирмације
компромитујућих ликова, тј. квазихероја садашњице кроз ријaлити
програме, у нашем граду живе и раде
успешни млади људи који представљају позитивне узоре у друштву.
Они су прави хероји, који стварају у
тишини и постижу велике успехе
(освајају медаље на међународним
научним такмичењима, унапређују
своју локалну заједницу, стварају врхунска уметничка дела, осмишљавају
креативне подухвате итд.), за које нема места у програмским шемама и
рубрикама српских медија.
Њих треба извући из анонимности,
представити их Панчевцима и промовисати их као звезде у успону, како би постали инспирација, понос и
узор за своје вршњаке и све нас. Свако време ствара своје хероје, покретаче позитивних промена, младе људе који упркос свему и свима сваког
дана вредно раде, уче, стварају, инспиришу друге и боре се да дају максималан допринос да свој живот и
окружење промене набоље.
Даровити ученици из панчевачког
Центра за таленте „Михајло Пупин”,
садашњи и бивши полазници, такође
су, попут Нађе Хигл, Душана Борковића, Предрага Стојадинова и Слободана Битевића, будућност овог града.
З. Станижан

Кад вандализам
постане наш „бренд”
» страна 13

Јужни Банат
Матић: „Правно насиље
на делу!”
» страна 14

Фото-репортажа
Када победиш, да се не
промениш
» страна 33

Спорт
Хукић и другари
„закуцали” Земунце
» страна 35
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Петак, 18. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Живот, не фраза
Нећемо о политици и кампањи, сви само о томе. Али зато хоћемо о
изборима.
Најважнији избор од свих је онај професионални, односно моменат у коме се млади тинејџер одлучује за то чиме ће се бавити у животу. Наравно, под условом, карактеристичним за Србију, да ће уопште радити једног дана нешто што има икакве везе са школом коју
намерава да заврши. Помоћ при том избору зове се професионална
оријентација, а велика препрека на путу је упућеност саме деце у
оно што би они могли. С тим је у вези и читав образовни систем ове
земље. Зато ћемо протрчати кроз примере из праксе других.
Финци, фин, паметан и напредан народ (немамо појма за кога
гласају), схватили су да је наступило дигитално доба. Најављено је
да ће током ове године бити укинуто учење писаних слова у основним школама. У финском министарству образовања сматрају да је
коришћење писаног писма и међусобно спајање слова за многе ученике напорно, као и да се ђаци превише концентришу на рукопис те
онда не посвећују довољно пажње суштини написаног. Стога, ако
деца започну да упознају свет што их окружује тако што ће одмалена користити рачунаре, неће их у животу много ни чачкати каквоћа
изгледа писаних слова. Ето одлуке.
Скандинавци су познати по томе да једни друге имитирају, пардон копи-пејстују, па се Швеђани већ јављају и наглас размишљају
о томе да су Финци у вези са описаном акцијом апсолутно у праву.
Али становници полуострва са севера Европе препознатљиви су и по
факту да своју децу васпитавају да буду самостална и креативна;
доктрина „Слободна деца Самерхила” тамо се лепо примила. Елем,
скоро сви сада имамо те кабловске канале. Неретко се на њиховим
програмима може видети да васпитачи воде малишане на фарме
крава, где се ови играју у говнима; чупају на пољанама овцама бркове, и то на минус 50; челиче се на врућини, ветру и киши. Дакле,
потенцирају и контакт с природом. Није их технологија толико заробила да су изгубили ту исконску потребу.
Још једне комшије – Норвежани, штују национални програм у
образовању који се залаже за враћање природи, јер... деца „болују”
од недостатка контакта с њом. У огромном природњачком парку гаје дивље и домаће животиње. Клинци узраста од шест до четрнаест
година долазе тамо организовано и остају неколико дана. Неретко
су у пратњи родитеља. Деца устају већ око 6.30, помузу козе, па хране коње, изводе их у шетњу, тимаре... Организовано одлазе у шуму,
где уче о преживљавању у природи од експерата, који их сутрадан
остављају да сами проведу 24 сата у дивљини и снегу.
На једној фарми функционише предшколска установа. Деца тамо
током дана морају да остану напољу минимално шест сати, такво је
правило. Не води се рачуна о томе да ли пада снег или киша, то је
потпуно неважно. Једино што је важно јесте самосталност, храброст
и слобода четворогодишњака. Челичана!
Има још оваквих примера, а све их финансијски подржава влада
Норвешке. Родитељи су срећни, а деца... Тек ће да схвате, у могућим
тешким животним околностима, колико су научила у детињству.
Постоји план.
Не желимо да кукамо о томе када ће овде постојати план који ће
осмислити стручњаци, реализовати стручњаци, а финансирати
стручњаци из Владе Србије. Од тога нема ништа. Одрасли треба да
изађу на ове локалне, покрајинске и републичке изборе и да гласају по сопственој савести зарад будућности своје деце. И то није фраза, то је живот.
Прочитајте текст о панчевачким генијалцима на насловној страни. Они су нам инспирација за овај уводник. Живели!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Шта је остало
од српског
новинарства?
Најпознатија и по многима најхрабрија новинарка у Србији Бранкица
Станковић најавила је на телевизији
Н1 да она и њене колеге окупљене око
пројекта „Инсајдер” настављају рад.
Иако ће за почетак они радити и објављивати провокативне приче и при-

логе само на веб-сајту www.insajder.net
зато што ниједна телевизија у Србији
не сме да их емитује, добро је што су се
после дуже паузе вратили на медијску
сцену. Српско новинарство ових дана
је поново дотакло дно дна, па се може
очекивати да ће Бранкица и њена екипа подсетити представнике „седме силе” чега би требало да се придржавају
у тој професији.
Уместо да смрт чувеног глумца
Драгана Николића за наше новинаре
и листове буде прилика за достојанствен растанак с тим великим уметником, неки од њих су нас натерали
да се поново запитамо има ли краја
њиховој бескрупулозности и жељи за
сензационализмом.
Један таблоид је ових дана као ексклузивну објавио информацију да је
Милена Дравић кроз сузе потврдила
да је њен супруг преминуо и цитирао
је њену изјаву: „Разумејте ме, у овом
тренутку не могу ништа више да вам
кажем”. Уредништво другог таблоида је на насловној страни објавило
фотографију Драгана Николића како лежи у болничкој соби и у руци
држи баш тај часопис. То је пропраћено коментаром да је тај глумац,
док се лечио, највише волео да чита
баш тај лист!?

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

IN MEMORIAM: ДРАГАН НИКОЛИЋ (1943–2016)
„Деца војводе Шмита”, Кино-клуб Београд, режија Владимир Павловић, 1966.
Из архиве Мирослава Жужића

То није ништа према томе како су
ти и неки други дневни листови извештавали када је Драган Николић
први пут примљен у болницу. На
страницама тих новина могла је да
се прочита детаљна дијагноза његове
болести иако је то за јавност морала
да остане тајна.
Има и других примера поражавајућег срозавања новинарске професије у Србији. Приликом недавног
митинга у Београду против споразума који је наша држава потписала с НАТО-ом ни на једној телевизији није објављено да је на том
скупу учествовало више од десет
хиљада људи.
Осим тога, откако је почела предизборна кампања, две телевизије с
националном фреквенцијом систематски крше законску обавезу о равномерном извештавању о активностима свих странака и фаворизују
само владајућу партију.
Због тога и низа других ствари у
српском новинарству добро је што
се екипа „Инсајдера” вратила на нашу медијску сцену. Да нас подсети
шта је истраживачко новинарство и
како храбри новинари треба да извештавају.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Џелат није наплатио руке. Одрекао се хонорара у хуманитарне
сврхе.
Сви су узјахали народ. Предизборна трка може да почне!
Поплаве ће нам и ове године повећати приносе, на нашим
пиринчаним пољима.
Да Едип није имао комплекс, нико никада не би чуо за њега!
Све жене су лепе, али ја немам тако бујну машту.
Мој тата воли моју маму, за 8. март!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НЕПРИЈАТЕЉ НАДИРЕ, А МИ НЕМАМО ДОВОЉНО ЏАКОВА
С ПЕСКОМ ДА ГА ЗАУСТАВИМО.
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pancevac@pancevac-online.rs

ПОЛИТИЧКА АУТОБИОГРАФИЈА О ДРУГИМА

КАКО ПРЕЖИВЕТИ ДЕМОКРАТИЈУ?
Духовите опаске
бившег одборника
о панчевачким
политичарима
Панчевачки адвокат и бивши
одборник Чедомир Небригић
представио је у понедељак, 14.
марта, у кафе-клубу „Купе”,
своју књигу „Панчево – Како
преживети демократију?”. Ради се о збирци ауторових записа о једном политичком
времену, његовим позитивним
и негативним јунацима и догађајима у којима је Небригић
и сам био учесник. Писана је
духовитим језиком, уз оригиналне досетке које свакога ко
је пратио панчевачку скупштину и политичку сцену
претходних двадесетак година
живо подсећају на Небригићеве тадашње јавне наступе.
Он је већ на почетку промоције имао неколико њему
својствених опаски о себи и
другима.
– Ја сам књижевник у покушају као што је Ердоган султан
у покушају. Један мој пријатељ
ми је, прочитавши књигу, рекао да сам субјективан. Шта
ме брига, ја за моје паре могу
да будем и субјективан – навео
је Небригић.
Он не крије да позитивним
ликовима панчевачке политичке позорнице сматра Дамира Турца, бившег одборника ЛСВ-а, Слободана Аџића,
председника Општинског већа од 2000, Лидију Бикар, чланицу тог општинског већа, и
Рајка Мијовића, некадашњег
директора „Зеленила”.

Живковић и Небригић
Много је дужи списак негативних „јунака”, а предводе га
бивши челни људи Панчева
Срђан Миковић, Борислава
Крушка, Весна Мартиновић,
њен блиски сарадник Филип
Митровић, Павле Раданов, те
директори појединих јавних
градских предузећа из претходног периода. Посебно место у Небригићевим списима
заузимају Нова Србија, Наранџасти блок и челник те групације Александар Фаркаш.
Аутор је говорио о разлозима због којих је написао ову
књигу.
– Ја и даље сматрам да је
посао политичара на власти
да на крају његовог мандата
буде боље него што је било на
почетку. Али не, они се сви
закуну да ће решавати проблеме грађана, а кад прођу избори, сете се да су и сами грађани, па почну да решавају и

личне проблеме. Два су ми
мотива: нека остане забележено да су били а да нису ништа
урадили, као и да покажем
пред изборе онима који мање
прате прилике од мене да су
сви исти и да можемо да их
мењамо сваке недеље, али ће
нам бити исто – објаснио је
Небригић.
Аутор је током своје политичке каријере променио неколико странака. Почео је у
Коалицији „Војводина”, потом
је основао Банатску странку,
па прешао у ЛДП, и на крају
завршио у Српској напредној
странци, коју је потом напустио. Објаснио је зашто.
– Те 2012. су дошли неки
људи с друштвене маргине,
без имена, занимања и биографије. Типичан панчевачки
политичар је увек имао проблема са средњом школом,
али је некако успевао да је за-

врши. А онда би „на тржишту”
набавио диплому и помоћу ње
постао директор или члан
Градског већа. Ти који су дипломирали за једно поподне
беже од тржишта као ђаво од
крста, јер знају да ту немају
шта да траже с таквим знањем. Зато су сви они напунили
јавна предузећа и нека нам је
бог на помоћи. Сад већ та
предузећа воде медицинске
сестре, фризерке и слични –
оценио је Небригић.
Он је, позивајући се на мисао познатог редитеље Кокана
Младеновића, рекао како је
ова књига заправо позив суграђанима на прављење независне грађанске листе за предстојеће изборе. Додао је како
ће се, ако то не успе, повући у
родну Иланџу у добровољно
изгнанство.
Д. Вукашиновић

КОНКУРС ЗА ШЕСТИ „БУДИ”

У врту различитости
Културни центар Панчева, као
организатор Шестог међународног бијенала уметничког
дечјег израза (БУДИ), који се
ове године од 13. маја до 16.
јуна одржава под слоганом „У
врту различитости!”, позива
све образовне и културне институције, те децу узраста до
15 година, да пошаљу своје радове на конкурс са темом „У
врту различитости!” у разним
категоријама.
У обзир долазе представе
према мотивима бајки и прича британских аутора за децу;
затим цртежи, макете, скулптуре, лутке и сл. о становницима врта различитости, илустрације за књиге омиљених

енглеских писаца; филмови
који се баве темом лепоте различитости; синглови младих
аутора и бендова итд.
„Плесачи, фотографи, истраживачи, извиђачи, скејтери,
графитери, песници, писци,
чаробњаци, кловнови, имитатори, научници, рецитатори и
сви млади креативци, пошаљи-

те нам ваше идеје, пројекте,
фотографије, видео-материјале, презентације, радове и покажите нам ваше таленте. Будите најинтригантнији гости
БУДИ фестивала”, наводи се у
најави новог БУДИ-ја.
Конкурс ће бити отворен до
15. априла. Ауторски и/или
групни радови могу се достављати поштом или лично на
адресу: Културни центар Панчева, Војводе Живојина Мишића 4, 26000 Панчево, Србија, или електронском поштом
на адресу: budifestival@gmail.com, с назнаком „за 6.
БУДИ конкурс”. Снимак пред-

ставе, сингл или филм могу се
послати као линк с канала „Јутјуб” или се диск може доставити поштом.
Аутори и/или подносиоци
пријаве могу учествовати с
више радова и у оквиру различитих категорија. Важно је
навести име и презиме аутора,
годину рођења, назив школе
или организације, поштанску
и имејл адресу, као и контакт
телефон.
Ближе информације могу се
добити на телефоне 062/800-8786 и 013/440-940 или на имејл
адреси budifestival@gmail.com.
Д. М.

НОВА КЊИГА МОМИРА ПАУНОВИЋА
ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ
ЗА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

Афоризми
„Даће Бог, ако Бог да”
После престижне награде „Радоје Домановић” сарадник нашег листа – афористичар Зоран Т. Поповић – за књигу
„Даће Бог, ако Бог да” освојио
је и награду Београдског афористичарског круга. Та публикација је објављена у издању
„Графос интернешенела” из
Панчева и у њој је заступљено
око 1.000 Поповићевих афоризама, насталих у протеклих
пет година. Неки од њих су били објављени и на страницама
нашег листа.
Према оцени жирија, „Даће
Бог, ако Бог да” садржи задивљујуће велики број квалитетних афоризама и плени обухватношћу и разноврсношћу
тема.
„Сви афоризми у њој су зрели, потпуно избрушени и у
квалитативном смислу уједна-

чени. Писани су упечатљиво,
језички префињено, али и комуникативно”, наведено је у
образложењу жирија.
Д. М.

Енигматски записи
У издању Енигматског клуба
„Нова загонетка – Алма” из
Београда недавно је објављена
књига „Енигматски записи”
Момира Пауновића, дугогодишњег сарадника „Панчевца”.
Како је аутор навео у предговору, он се енигматиком бави
више од педесет година, доживљавајући загонетање као
леп хоби и ефикасан начин
релаксације од професионалних обавеза. Досад је објавио
пет књига, као и осамдесетак
чланака о енигматици, и неке
од тих текстова сада је уврстио
у нову књигу, како би они били доступнији јавности. Поред
чланака и студија, у књизи су
дати и рецензије и прикази,
текстови других аутора и комплетна енигматска библиографија.
„Ово је прва књига у српској
енигматици овакве садржине,
али се надамо да ће их бити
још, јер су оне неопходне свакој стваралачкој области, па и
загонеташтву”, проценио је
Мирослав Лазаревић у рецензији.

О искуству које има најпознатији панчевачки енигматичар, доста говори и чињеница
да је досад објавио скоро 6.000

ДРУЖЕЊА У ДОЛОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Викенд
препун догађаја
Следећи викенд ће у доловачком Дому културе бити
испуњен занимљивим догађајима. Позориште „Мали принц” из Јабуке ће у
петак, 18. марта, од 18 сати, одиграти представу за
децу, уз учешће преко 20
чланова на сцени.
Два дана касније, у недељу, такође од 18 сати, гост
Долова биће млади мултимедијални уметник из Београда Адам Ранђеловић,
који ће кроз причу, слајдове и кратке филмове представити своје прво дело
„Столица за гађање”. То
дружење организује редакција електронског часописа „Видело”, у сарадњи с
локалним књижевним клубом у формирању.
У уторак, 22. марта, од
19 сати, Доловци ће поново

имати прилику да се друже
с Немањом Ротаром. Непуних годину дана након
промоције књиге „Сутрадан после детињства” Ротар ће на истом месту, у
диско-сали Дома културе,
промовисати своју нову
књигу: „Последњи Ромеји”.
Дело је спој претходних
двају романа: „Последња
ноћ на Леванту” и „Чувари
Балкана”, уз додату новелу
„Златни рог”. Иза организације ове вечери стоји библиотека локалне културне
установе.
Доловци очекују да ће
им се придружити пре свега малишани на дечјој
представи, а затим и љубитељи писане речи, те да ће
тако увеличати дружење с
поменутим уметницима.
Н. Р.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Сећање на Зорана
Ђинђића

Градски одбор Демократске
странке је у суботу, 12. марта,
полагањем венца одао почаст
премијеру Зорану Ђинђићу,
убијеном пре тринаест година
у дворишту зграде Владе Србије. На тргу који носи његово
име цвеће је на спомен-плочу
положио др Душан Стојић.
– Сваки 12. март је један
од најтужнијих дана у Србији. Те три године са Ђинђићем биле су једине када смо
имали наду и визију да ће

нам бити боље. На волшебан
начин је све нестало, а на нама који смо остали и који
настављамо његовим путем
је да ту визију претворимо у
дело. Ако не успемо за нас,
успећемо за генерације које
долазе – изјавио је Стојић.
Он је додао да постоје снага, памет и воља да се створи
држава за каквом је Ђинђић
чезнуо и да се са жељом и
бодрењем то може постићи.
С. П.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ОМНИБУС”

Бесплатни
часови румунског
Удружење грађана за општу културу и слободно информисање „Омнибус” из
Панчева, у сарадњи с Румунским културно-едукативним центром из Панчева, организује бесплатне
радионице основа румунског језика. Радионице ће
се одржавати сваког понедељка и четвртка од 19 сати
у просторијама Румунског

културно-едукативног центра у Његошевој 7. Прво
окупљање заинтересованих
полазника заказано је за
понедељак, 28. март, у 19
сати, а свако ко жели да се
прикључи, може се пријавити на имејл omnibuspancevo@gmail.com. Радионице ће водити Кристијан
Балтеану, професор румунског језика.
Д. М.

ЗАНИМЉИВА МАНИФЕСТАЦИЈА

Изложба oвнова
у Долову

разних врста енигматских састава, претежно стихованих
загонетки и укрштених речи.
Последњих година бави се и
ин фор ма тив но-те о риј ским
радом у вези са енигматиком.
Д. М.

Удружење одгајивача оваца
„Банат” из Панчева, уз помоћ своје доловачке секције,
организоваће у суботу, 19.
марта, десету смотру овнова
у Долову.
Јубиларна манифестација
биће одржана централној
доловачкој долини на платоу
испред старе школе. Домаћини ће за ту прилику припремити боксове за грла која
буду пристигла на изложбу.
Почетак је заказан за 9 сати,
а оцењивање ће почети већ

од 10 сати. Очекује се долазак одгајивача и љубитеља
оваца из целог јужног Баната.
Организатори су ангажовали
стручњаке из ове области који ће оцењивати овнове, а
обезбеђене су и награде и
признања за победнике.
Током смотре ће бити
приређен пригодан програм
за посетиоце, а након изложбеног дела учесници ће се
дружити у локалном ватрогасном дому.
Н. Р.
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СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ – ИЗБОРИ 2016.
С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Имамо довољан број
потписа

Социјалдемократска странка
је на конференцији за новинаре одржаној у среду,
16. марта, нагласила како
је стекла административне
услове за предају листе
кандидата за одборнике у
Скупштини града.
– Скупили смо довољан
број потписа за предају листе „СДС – Срђан Миковић”,
а на њој се налази 26 имена.

Међу њима су и наши пријатељи који су доскора били у
чланству странке Зелени Србије – изјавио је Миковић,
председник ГО ове странке.
Он је додао да чланови
СДС-а имају искуства у вођењу комуналних послова
и да знају како да привуку
инвестиције, као и да је
неопходно поправити живот грађана.

ЛЕВИЦА СРБИЈЕ

За нестраначку
грађанску политику

Градски одбор Левице Србије донео је одлуку да подржи иницијативу Петра Андрејића да се оформи Нестраначка грађанска листа.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак,
15. марта, Слободан Бугарин, председник ГО тог
покрета, рекао је:
– Левица се залаже за
нову политику у којој се у
први план ставља човек, то
јест решавање његових свакодневних проблема. Петар Андрејић иза себе има
конкретне резултате, познат је суграђанима и око

себе је окупио сва удружења која делују на територији Старчева и тиме доказао
да се људи могу окупити
око добре идеје, без обзира
на политичку организацију
којој припадају.
Бугарин је додао како је
важно да на наредним изборима суграђани познају
људе који ће бити њихови
представници у локалном
парламенту.
Левица ће прикупљати
потписе подршке листи у
недељу, 20. марта, од 16 до
19 сати, у својим просторијама.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Савети за образовање
и технолошки развој

ПРЕДАЈА ЛИСТА ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ
Протекле недеље владајући СНС први је предао мократа Војводине, Демократска странка, Срплисту Изборној комисији за локалне изборе, а то- ска радикална странка и Социјалистичка партија
ком ове седмице то су урадиле и Лига социјалде- Србије.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Очекујемо велику
подршку

Представљен тим
Душана Стојића

Градски одбор Лиге социјалдемократа Војводине предао је
Изборној комисији листу кандидата за одборнике у Скупштини града Панчева у петак,
11. марта, а наредног дана она
је проглашена важећом.
Прва на листи је Мариника Тепић, чланица председништва ЛСВ-а, која је и
предложена за градоначелницу Панчева.
– Очекујемо велику и изузетну подршку грађана, за
12 сати скупили смо око
1.500 потписа. Ми, чланови
ЛСВ-а, поносни смо што
смо лигаши, боримо се за
наше програмске циљеве,
немамо страначке прелетаче, нити афере иза себе –
изјавила је Мариника Тепић
за „Панчевац”.
ЛСВ ће и ове године на
локалним и покрајинским
изборима наступити самостално.
На конференцији за новинаре одржаној у среду,
16. марта, чланови ГО ове

странке говорили су о републичким изборима и казали да ће на њима наступити
са СДС-ом и ЛДП-ом.
– Жеља нам је да у Народној скупштини Републике Србије своје место
има лева, антинационалистичка опција, као што је
листа СДС–ЛДП–ЛСВ. Познато је да ми немамо исто
мишљење о томе како треба
да изгледа положај Војводине, с Борисом Тадићем и
Чедомиром Јовановићем,
али имамо исти вредносни
сет када је у питању како
треба да изгледа уређена
Србија – изјавио је Владан
Кељевић, одборник ЛСВ-а.
Он је додао да се лигаши
нису ујединили са својим
поменутим коалиционим
партнерима, већ да су склопили изборни савез, знајући
да се у Народној скупштини решавају значајна питања за Војводину, а да је неопходно да се тамо чује њен
глас.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Надамо се добром
резултату
Социјалистичка партија
Србије и њени коалициони
партнери, Јединствена Србија и Демократска партија
Македонаца, предали су
Изборној комисији листу
кандидата за одборнике у
Скупштина града Панчева у
уторак, 15. марта. Носилац
листе је Никола Дангубић,
председник ГО СПС-а.
– Неке наше колеге нису
имале комплетну документацију, па да не бисмо оклевали, решили смо да предамо листу са 69 имена, дакле
једно нам фали. Ипак, на
листи се налазе многи искусни људи. Желимо да истакнемо да имамо довољно
снаге, способности, жеље да

се покажемо и да се представимо у правом светлу
грађанима – изјавио је Дангубић.
Он је додао да се нада веома добром изборном резултату, а можда и победи.

Демократска странка је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 15. марта, представила тим свог
кандидата за градоначелника, др Душана Стојића.
Њега чине: Весна Мартиновић, Зоран Јовановић, Нађа

ће водити стручни, остварени и људи с резултатима иза
себе, а не они којима је политика први посао – изјавио
је Стојић.
Он је додао како до побољшања у функционисању
града може доћи само ако

Хигл, Тодор Вишекруна,
Небојша Тасић, Љиља Станковић, Никола Ћурчин,
Предраг Богатинчевић, Горан Владић, Јасна Милићев, Анка Стаматовић и Немања Терек.
– Када будем био изабран
за градоначелника, Панчево

стручни људи живе у Панчеву и нашем граду донесу
добре одлуке за будућност.
Демократска
странка
предала је листу Изборној
комисији у суботу, 12. марта, и на локалним изборима
наћи ће се под редним бројем три.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Тренутак за промене

Градски одбор Српске радикалне странке је у понедељак, 14. марта, предао
листу за локалне изборе,
чији је носилац Срђан Гламочанин.
– Мислимо да је време за
промене, грађани треба да
добију власт која постоји
због њих, а не због партијског чланства. Стаћемо на
пут криминалу и корупцији, као и братско-кумовској
политици каква је досад во-

ђена. Гарантујемо народу
поштену власт – изјавио је
Гламочанин.
Он је додао да СРС не
служи домаћим тајкунима
и страним господарима,
као и да ће грађанима обезбедити живот достојан човека.
Радикали су казали да су
прикупили више од 1.200
потписа грађана и да ће се
на листи наћи под редним
бројем четири.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Јован Рашковић у времену и сећању
Градски одбор Српског
покрета Двери оформио
је савете за образовање и
за технолошки развој. На
конференцији за новинаре одржаној у уторак, 15.
марта, истакнуто је како
је неопходно вратити достојанство професорима,
а пре свега да је потребно
направити спону између
просвете, науке и привреде.
– Желимо да укажемо на
проблеме у образовању и да
понудимо решења за њих.
Сматрамо да постоји и велика потреба за познавањем

нових технологија, као и жеља да се оне освоје – изјавио
је Иван Дојчиновић, председник Савета за образовање.
Он је додао и да је материјални статус просветних
радника неодржив и да би
требало потпуно уредити
систем образовања.
Чланови Двери најавили
су трибину на ову тему, која ће бити одржана у петак,
18. марта, од 19.30, у малој
сали Градске управе. Говорници ће бити професори
Љубомир Протић, Иван
Дојчиновић, Јелена Марковић и Дарко Јаћимовски.

Промоција књиге „Јован Рашковић у времену и сећању”
одржана је у уторак, 15. марта, у малој сали Градске управе, у организацији Удружења
Крајишника из Панчева. О
том делу је говорила Рашковићева ћерка Санда Рашковић
Ивић, председница Демократске странке Србије.
Она је том приликом истакла
како живот Јована Рашковића
није био изаткан ружичастим
путем, већ да је он преживео
многе тешке тренутке, али и
да је био визионар, да је стекао
велики углед и био у пуном
смислу речи народни лекар,
да је имао међународну репутацију и да је водио живахне

искуства несебично је преносио другима – казала је Санда
Рашковић Ивић.
Рекла је и да он никад није
био шовиниста и да његове
идеје нису биле великосрпске,
већ само српске, као и да се
мирним путем максимално
залагао за права свог народа.
Промоцији књиге су присуствовали и Здравко Јокић,
председник Српске читаонице
„Др Јован Рашковић”, и Данко
Перић, публициста.
преписке с најумнијим људима широм света.
– Мој отац ми је био велики
узор у емотивном, професио-

налном и политичком смислу.
Људи су га веома поштовали и
заиста је био веома посвећен
свему што је радио. Сва своја

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

ИЗБОРИ 2016. – СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ
ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОРНУ УТАКМИЦУ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

НАЈВЕЋИ СУ И НАЈБРЖИ

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Потврђене локалне
листе СНС-а, ДС-а,
ЛСВ-а и СРС-а
Бираће се и
скупштине у 15 од
19 месних заједница
Панчевци с правом гласа ће
24. априла, поред посланика у
републичком и покрајинском
парламенту, моћи да бирају
још одборнике Скупштине
Панчева и чланове скупштина већине месних заједница.
Учесници изборне трке ће листе кандидата Градској изборној комисији и Комисији за
спровођење избора за скупштине месних заједница моћи да поднесу до 8. априла у
поноћ. До тада је ће бити могуће захтевати и измене у бирачком списку, а након тога
ће бити познато колико ће пунолетних грађана моћи да искористи своје право гласа.
Градска изборна комисија
је до среде, 16. марта, потврдила листе за одборнике под
називима „Александар Вучић
– Србија побеђује”, „Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак”, „Демократска
странка – др Душан Стојић” и
„Др Војислав Шешељ – Српска
радикална странка”. Изборну
листу је предала и коалиција
СПС-а, Јединствене Србије и
Демократске партије Македонаца, али она није потврђена
због непотпуне документације
појединих кандидата.
Од четири потврђене листе
само она коју су поднели напредњаци с коалиционим

ЗАКУПЉЕН

партнерима Покретом социјалиста, ПУПС-ом и Социјалдемократском партијом Србије
има 70 кандидата, док су на
лигашкој наведена 44 имена,
а демократе и радикали имају
по 35 предлога за одборнике.
Први на листи СНС-а је актуелни градоначелник Саша
Павлов. Следе Жељко Сушец,
председник Градског одбора
странке, те страначки функционери Маја Витман, Драган
Катуца, Слободан Овука, Дејан Симеуновић и Саша Левнајић. Напредњаци овог пута
нису били широке руке према
коалиционим партнерима, па
је међу првих 20 места на листи само по један представник
СДПС-а, Покрета социјалиста
и ПУПС-а.
Међу „придошлицама” из
других странака најбоље се
котира актуелни председник
локалне скупштине Тигран

Киш, који је на 19. месту. Милица Тодоровић је 27, Мирко
Николић 53, Драган Остојин
65, а Срђан Јосимов је 68. од
70 кандидата.
Први на листи демократа је
њен носилац др Душан Стојић,
познати панчевачки хирург, а
иза њега су Предраг Богатинчевић, председник ГО ДС-а,
светска шампионка у пливању
Нађа Хигл Бохаревић, Зоран
Јовановић, Никола Ћурчин и
Дубравка Терек. Међу првих
десет кандидата су двојица одборника-ветерана: Ивица Јовчић и Зоран Лауташ.
Лигаше предводи Мариника Тепић, актуелна покрајинска секретарка за спорт и
омладину. Иза ње су садашњи
и бивши одборници странке
Милош Веселинов, Владан
Кељевић, Соња Радивојев,
Оливер Петковић и Павле Ђукић. Кандидат ЛСВ-а је и ста-

ПРОСТОР

ри члан и функционер те
странке Јован Петровачки.
Радикали су одлучили да
први на њиховој одборничкој
листи буде Срђан Гламочанин,
а уз њега су међу првих десет
кандидата још Станко Богосављевић, Јелица Петровић,
Игор Ставревски Слободан
Мрђен и Горана Петровић.
Тигран Киш, председник
Скупштине Панчева, расписао је у петак, 11. марта, изборе за нове саставе скупштина
месних заједница. Он је нагласио како се чланови ових
тела неће бирати у месним заједницама Долово, Омољица,
Јабука и Котеж, јер су тамо
одржани ванредни избори
2013. године, па мандат тим
скупштинама није истекао.
Изборне радње почеле су да
теку у понедељак, 14. марта, а
до среде, 16. марта, надлежна
градска комисија потврдила
је три листе. Бранкица Јаковљевић, председница тог тела,
изјавила је да је Српска напредна странка предала листе
са 165 кандидата за свих 15
месних заједица. Група грађана „Покрет Старчево” кандидовала је 15 имена за ту месну
заједницу, а група грађана из
Старог Тамиша је за избор новог састава своје месне заједнице предложила четири кандидата.
Јаковљевићева је додала
како је до наведеног датума
поднета и листа с девет имена
Групе грађана „За наш Глогоњ”, али она до закључења
овог броја „Панчевца” још није била потврђена.
Д. Вукашиновић

Укинути субвенције
привредницима
Чланови Градског одбора
Покрета „Доста је било”
нагласили су на конференцији за новинаре одржаној
у среду, 16. марта, да се залажу за укидање субвенција привреди, јер су оне,
према њиховим речима,
одлична платформа за корупцију. Ипак, овом приликом су истакли да то не
важи и за пољопривреду.
Говорећи о хотелу „Слобода”, за који је недавно

требало проверити и не
сарађивати са онима које
имају оснивачки капитал
100 или 200 динара, које
су пословале негативно и
не ма ју ни ка кву ре пу та цију.
Он је казао да ако је
већ планирано издвајање
новца, логичније је да се,
уместо помагања страних
ин ве сти то ра, пру жи по дршка привредницима из
града, тако што би им се

пронађен инвеститор, Дејан Јовановић, координатор Покрета, рекао је:
– Битно је строго водити рачуна када се барата
новцем из буџета, јер не
би требало сарађивати с
фир ма ма ко је на ли ку ју
„Мерлин поинту”, а баш с
њом је најављено сарадништво. То предузеће је
основано пре само две годи не. Сва ку фир му би

смањиле таксе и намети
на рад.
Чланови Покрета најавили су прикупљање потписа за листу кандидата
за одборнике Скупштине
града, које ће бити спроведено од 21. до 26. марта
између 16 и 20 часова у
њиховим просторијама у
Улици војводе Радомира
Путника 17.
С. П.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СИГУРНОСТ – МЕЊАЈ НАБОЉЕ
Српски покрет Двери и Демократска странка Србије представљају др Душана Малића,
истакнутог панчевачког неуролога, који је први на листи
Двери–ДСС на предстојећим
локалним изборима у Панчеву. Стручност, професионализам и хуманост доктора Малића добро су познати већини
наших суграђана, с обзиром
на то да је он запослен у Општој болници Панчево двадесет година и да је успешно лечио више хиљада болесника.
Такође, добро је познат активан и успешан рад др Душана
Малића у Градском већу Панчева. За само годину дана постигнути су изванредни резултати у области здравства.
Личним залагањем доктора
Малића обезбеђен је до тада
највећи буџет за здравство у
нашем граду.
Захваљујући томе било је
могуће кренути у обимне реконструкције једанаест здравствених амбуланти. Набављен
је нов РТГ апарат у вредности
од 120.000 евра. Напомињемо
да је претходни РТГ апарат
купљен седамдесетих година
прошлог века. Такође, набављен
је нови видео-колпоскоп, који је омогућио лакшу дијагностику гинеколошких обољења.
Сви запослени у Дому
здравља добили су нове комплете униформи (650 комада), што се није десило 30 година уназад. Купљено је ново
возило за службу кућног лечења, као и ново возило за патронажну службу, а све патронажне сестре, које су до
тада пешице прелазиле десетине километара обилазећи
породиље и њихове бебице,
добиле су нове бицикле.
Личним залагањем доктора Малића обезбеђена су
средства у висини од 60.000
евра, што је било довољно да
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20 жена буде упућено на поступак вантелесне оплодње. У
лабораторији Дома здравља
је комплетно замењена столарија и окречене су просторије, а вредност тих радова је
износила 30.000 евра. Орга-

шту болницу у висини од
40.000 евра.
Поставља се питање зашто
тако успешан већник за
здравство није опстао на тој
позицији, што би свакако била позитивна ствар за цео

низовани су педијатријски и
гинеколошки прегледи у насељеним местима, чиме је
омогућена боља здравствена
заштита најрањивијих категорија друштва, а то су жене и
деца.
Организовано је све, укључујући и финансирање, у вези
с предавањима на тему нежељених трудноћа и абортуса у
малолетничком добу, с обзиром на поразне податке о чак
15.000 абортуса код малолетница у Србији у току једне године. Обезбеђено је 20.000
евра за рано откривање рака
дебелог црева, као и 10.000
евра за набавку рампи за инвалиде у свим здравственим
станицама. Доктор Малић је
издејствовао и помоћ за Оп-

град ако имамо у виду садашњу ситуацију, која је више
него драматична. Власт му је
замерила то што је био једини већник који није подржао
продају наше земље на обали
Дунава Арапима и „Ал Дахри” и због тога је смењен!
Доктор Малић истиче да је
неопходна права револуција
у панчевачком, покрајинском
и државном здравству, уместо козметичких промена и
спорог ритма који штети
свим становницима наше
средине. Примарна здравствена заштита мора бити
много боље организована и
прилагођена проблемима на
које наилази становништво у
одређеној општини. Нису
здравствени проблеми исти у

Суботици и Панчеву, тако да
и опрема и особље морају бити оспособљени за рад и решавање проблема у свакој
средини. То сада није случај
и покрајинска бирократија је
такође крива за стање у
здравству.
Грађани Панчева, Војводине и Србије су у годинама иза
нас изгубили економску сигурност, јер су затворене фабрике и остали су без радних
места. Изгубили су и прехрамбену сигурност, јер се
увозе неконтролисане намирнице и семена из других држава. Изгубљена је и правна
сигурност због нагомиланих
и нерешених бројних афера и
криминалних радњи. Због катастрофалних дешавања у
здравству, као на пример на
Институту „Торлак” и у Апотеци Панчево, здравствена
сигурност целокупног становништва је доведена у питање.
Двери и ДСС ће се залагати
за то да се омогући свакодневно заказивање специјалистичких прегледа уместо,
као до сада, само првог дана у
месецу.
Залагаћемо се за бољу организацију рада Опште болнице, Дома здравља и Службе
хитне помоћи, као и за прерасподелу болничких постеља, како не би сваког дана десетак наших суграђана било
упућивано у друге и удаљене
установе зато што капацитети
Неурологије нису довољни да
прихвате све оне који доживе
мождани удар или неко друго
тешко неуролошко обољење.
Залагаћемо се за то да панчевачко здравство воде истакнути панчевачки лекари, а
не као до сада да директори
долазе из удаљених средина
по партијској дужности, без
жеље, знања и искуства да било шта мењају набоље.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

План за унапређење
локалних финансија
Савет за економију и финансије Градског одбора
Српске напредне странке
је на конференцији за новинаре одржаној у четвртак, 10. марта, представио
план за унапређење локалних финансија.
Предраг
Живковић,
председник поменутог савета, казао је да се нада како ће тај план омогућити

хода и капиталних расхода, ниво кредитне способности и фискалне аутономије у којој се град налази
– рекао је Живковић.
Он је истакао да ће поред статичких показатеља
што се користе у методологији која се примењује,
користити и упоредне динамичке индикаторе на
основу остварења прихода

граду да се брже развија у
наредном периоду и да ће
олакшати доношење буџета за 2017. годину.
– Овај план ће у великој
мери користити приликом
редовне годишње ревизије
стратегије развоја, у периоду од 2015. до 2020. године. Оцена финансијског
стања обухвата анализу
различитих индикатора,
као што су ниво кредитне
задужености, ниво јавног
дуга, однос текућих при-

и реализације расхода, додавши да је наредни корак
коме приступа у изради
плана ревидирање средњорочне пројекције прихода
у периоду од наредних пет
година.
Овом приликом је речено да је с обзиром на то да
и друге локалне самоуправе приступају оваквом
плану за унапређење финансија, у плану и размена
искустава с њима.
С. П.

Петак, 18. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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БОРБА ПРОТИВ НЕЛЕГАЛНЕ ПРИВРЕДЕ
САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Стојан Јевремовић, сарадник за заштиту биља

Мрежаста пегавост
јечма
Визуелним прегледом озимих јечмова утврђено је да
се усеви зависно од времена
сетве и сортимента налазе у
различитим фазама влатања.
Прво коленце се већ појавило и код касније посејаног
јечма, а код оних раније посејаних се види и друго коленце (31–32 BBCH скале).
Регистровани су симптоми
мрежасте пегавости јечма
различитог интензитета, а
проценат заражених биљака
варира од парцеле до парцеле и креће се од 10 до чак
100 одсто.

Ову болест изазива фитопатогена гљива Pyrenophora
teres. Почетни симптоми
мрежасте пегавости јечма јављају се на листовима у виду
зеленкастих пега, које се касније увећавају, издужују и
мењају боју најпре у бледожуту, а потом у црну. На крају
се унутар црних пега појављују линије које су међусобно
повезане у виду мреже с хлоротичним ореолом около. На
јечму се ови симптоми појављују на листовима, лисним
рукавцима и зрнима. На овај
начин смањује се асимилативна површина биљака, а
самим тим и принос, који
може опасти и до 25 процената.
Прохладно и влажно време погодују развоју болести.
До заражавања тек проклијалих биљака долази при нижим температурама, а интензивно ширење паразита

настаје у влажним и топлијим временским условима.
Оптималне температуре за
напредовања мрежасте пегавости јечма су од 18 до 24
степена Целзијуса. Заустављању болести погодују дуги
топли и сушни периоди.
Главни извори инокулума
овог паразита су заражени
остаци јечма и неких трава,
мада се гљива може преносити и преко зараженог семена.
Препорука произвођачима: редовним обиласком
парцела треба утврдити ниво
ширења симптома мрежасте

пегавости јечма. Тамо где се
биљке налазе у осетљивој фенофази развоја (прво коленце), а присуство болести се
утврди на 10 процената биљака, неопходно је третирати усеве неким од следећих
фунгицида: Sphere (активне
материје трифлоксистробин
и ципроконазол), у концентрацији од пола литра по
хектару; Falcon EC-460 (тебуконазол, триадименол и
спироксамин), са 0,6 литара
по хектару; Amistar extra
(азоксистробин и ципроконазол), у концентрацији од
0,5 до 0,75 литара по хектару; Acanto plus (пироклостробин и ципроконазол) –
0,6 литара по хектару; Duett
ultra (епоксиконазол и тиофанат-метил) – 0,4 до 0,6 литара по хектару; Antre plus
(тебуконазол и тиофанат-метил), у концентрацији до 1,5
литара по хектару.

БОЉИ ДАНИ ЗА „СПЕЦИЈАЛНА СТАКЛА”

Држава попустила
Социјални програм
надохват руке
За инвалиде рада запослене
у предузећу „Специјална стакла”, зависној фирми Индустрије стакла Панчево у стечају, назире се светло на крају
тунела. Влада Србије донела
је 25. фебруара Одлуку о измени и допуни Одлуке о
утврђивању програма за решавање вишка запослених у
поступку приватизације за
2015. и 2016. годину, којом
је социјалним програмом обухватила и зависна предузећа која запошљавају инвалиде рада.
Ове фирме претходно су
биле изостављене из поступка приватизације. Тако се догодило да када је Стаклара

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

отишла у стечај зато што није било заинтересованих купаца, престала су да раде и
„Специјална стакла ” као
фирма технолошки зависна
од матичног предузећа.
Услед тога је тринаесторо запослених, међу којима има
тешко оболелих, остало без
примања и оверених здравствених књижица.
Добре Трајковић, директор тог предузећа, рекао је да
је Национална служба за запошљавање у уторак, 15.
марта, одобрила предлог социјалног програма за запослене и истог дана он је предат Министарству привреде
на сагласност. Ако и та инстанца да позитивно мишљење, остаје да овај документ
прође процедуру у Министарству рада. Уколико тамо
не буде примедби, радници
„Специјалних стакала” моћи
ће да у догледно време добију отпремнине и тако реше
бар неке егзистенцијалне
проблеме.

ТРЕБАЋЕ ЈОШ ВРЕМЕНА И ПРОПИСА
Инспектори с већим
овлашћењима,
али касни реформа
судства
Предузетници траже
свеобухватнији
приступ проблему
Представници тржишне инспекције и НАЛЕД-а представили су у четвртак, 10. марта, у
Регионалној привредној комори Панчево, Национални акциони план за сузбијање сиве
економије током ове и наредне
године. Основа плана је средином прошле године усвојен Закон о инспекцијском надзору,
којим су инспекторима дата
овлашћења да контролишу нелегалне привреднике и обезбеђена је боља сарадња међу различитим инспекцијским службама.
Доношење овог прописа
иницирао је НАЛЕД, а Драгана Илић, представница те организације, већ на почетку
презентације истакла је да су
основни разлози постојања сиве економије високи намети
привреди, сиромаштво становништва, навика из деведесетих година прошлог века да
се све купује на пијаци и ради
на црно, лоша регулатива и
неефикасност инспекције и
судства. Она је додала како је
изменама закона омогућено
да инспектори буду делотворнији, али да ће бити потребно
још годину-две док се и судство не реформише.
Илићева је рекла да током
акције „Година предузетништва” држава треба да донесе
подстицајне мере за привреду,
коју жели да уведе у легалне
токове.
Горан Мацура, начелник
Одељења за општи надзор Републичке тржишне инспекције, нагласио је како нови закон

омогућава легалним привредницима одређене погодности
приликом надзора, за разлику
од нелегалних, према којима
се поступа оштрије.
Биљана Дејановић, начелница Тржишне инспекције у
Панчеву, задужене за јужни
Банат, рекла је како сиве економије највише има у занатству, јер грађани углавном нелегалне делатности обављају у
становима, гаражама и другим помоћним објектима. Међу њима предњаче козметича-

да би обавили свој посао. Дејановићева је истакла да њене
колеге не наступају агресивно
приликом контрола, па најчешће непријављени предузетници пређу у легално пословање.
Лука Вујовић, председник
Општег удружења занатлија и
осталих предузетника Панчева, инсистирао је на томе да
треба разликовати сиву економију, сачињену од легалних
предузетника који ангажују
непријављене раднике, и „црну

сандра Вулина да ће држава
малим нелегалним предузетницима дати подстицај за самозапошљавање и ослободити их пореза на годину дана
како би почели легално да послују.
– Си стем мо ра да бу де
функ ци о нал ни ји, јер је нај лак ше за тво ри ти све што ра ди на цр но, али се про це њу је да је до 50 од сто пред у зет ни ка у тој зо ни. То је ар ми ја
љу ди ко ја жи ви од свог ра да
и за то се мо ра со ци јал но од -

Држава пред избором између „сивила” и „мртвила”
ри, фризери, ауто-механичари
и произвођачи колача. Посебна категорија су ауто-превозници који се баве нелегалном
продајом огрева, а тешко их је
ухватити јер се крећу по целој
Србији.
Говорећи о примерима на које су инспектори наилазили
приликом контроле, она је навела да муштерије дивљих ауто-механичара и других занатлија често лажно сведоче у
корист својих мајстора како
би их прикрили, па инспектори морају да буду довитљиви

зону”, у којој су непријављени
привредници. Он је напоменуо како је међу таквим занатлијама највећи број „несрећника” који издржавају своје
породице, па би држава морала да се опходи према њима
другачије него према онима
који имају озбиљније фирме.
Када је реч о старим занатима,
Вујовић чак предлаже да се таквим занатлијама помогне тако што би добили бесплатне
локале и репроматеријал.
Вујовић је поздравио предизборну најаву министра Алек-

го вор но при сту пи ти том
про бле му – оце нио је Ву јо вић.
Он је навео и неке конкретне предлоге, као што је повремено ангажовање радника у
угоститељству кад је реч о већим прославама. Рекао је да
се то сада ради на црно јер се
избегава компликована процедура пријављивања таквих
радника. Предложио је да се
они убудуће ангажују преко
Националне службе за запошљавање, од чега би сви имали користи.

СОЛОМОНСКО РЕШЕЊЕ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

Договор уместо надметања
Паори да се договоре,
поделе земљу
и плате поравнање
Држава је нашла начин да
превазиђе проблем који је,
по свој прилици, сама створила из разлога који још нису разјашњени са закупом
пољопривредног земљишта
за 2015. годину. Представници „Банатских паора” и још
неких удружења су с Мајом
Свирчевић Прекић, чланицом Градског већа Панчева,

у понедељак, 14. марта, били
примљени на разговор о тој
теми код министарке Снежане Богосављевић Бошковић.
Министарка им је пренела
одлуку Владе Србије донету
11. марта да се ствар разреши
тако што би се пољопривредници без спровођења лицитације међусобно договорили о
равноправној подели државних ораница, а потом почели
пролећну сетву на њима.
Услов је да се земља у свакој
катастарској општини подели
међу регистрованим газдин-

ствима из тог села и да се до 1.
маја сви они пријаве надлежним органима. Потом ће
кроз вансудско поравнање
платити 190 евра по хектару,
што је мање од просечне висине закупа у Панчеву, и тако ће
држава добити новац, а паори
прилику да зараде.
Они који не буду ушли у овај
договор излажу се опасности
да им се наплати казна у висини троструке цене закупа.
Маја Свирчевић Прекић је с
тим у среду, 16. марта, упознала панчевачке ратаре и дала

им рок од 24 сата да се у својим селима договоре о подели
расположивих ораница „на
равне части” и обавесте локалну власт о томе. Ко се буде нашао на том списку, сматраће
се неком врстом легалног закупца, а сви остали ризикују
да добију високу казну.
Биће занимљиво видети да
ли ће паори успети да постигну договор, а нарочито са онима који су навикли да закупљују веће површине или су
већ раније нелегално ушли у
њиве.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Hic Rhodus, hic salta! (Овде је Родос, овде скочи)
Велика је срамота ово што се с
панчевачком Апотеком дешава. Ова установа је преживела
векове, а доћи ће јој изгледа
главе партијско управљање и
кадровање у последњих десетак година. Могу само да додам да ће мој глас на предстојећим локалним изборима добити она странка која предложи целовит и учинковит програм за спас и опоравак ове
апотекарске установе.
Није много, али буду ли и
други суграђани овако одлучили, локални одбори странака
мораће да се прихвате домаћег
задатка. Иако је пропуштено
драгоцено време, још није касно
да директни кривци за агонију
Апотеке понесу макар део материјалне, моралне и политичке
одговорности. За почетак нек

одборници Скупштине Панчева
који су поставили Бранку Милојевић на чело Апотеке на жиро рачун те установе уплате целокупан износ својих одборничких додатака за протекле четири године. Тај пример нека следе локални одбори странака, а
нарочито оних које су ведриле и
облачиле последњих десет година – ДС, ДСС, Нова Србија,
СНС, СПС, Јединствена Србија,
Г17 плус – УРС, Наранџасти и
други, уколико им је заиста стало до просперитета вољеног
града и отаџбине. Кад већ могу
да организују свакојаке добротворне акције, нек мало олакшају партијске касе у корист
Апотеке.
Да се не заборави, астрономска дуговања нису настала преко
ноћи. Свака власт је поставља-

ла своје партијске директоре,
који су гомилали дугове, да би
он током руковођења Бранке
Милојевић достигао милијарду динара! А „две Србије” које
су довеле директорке са стране
да нам покажу како се у име
Србије – Нове, Јединствене
или небеске свеједно, експресно задовољавају приземни интереси и празни апотекарска
каса, треба да буду прве у измирењу дуга. Хвале се како
имају изузетно способне партијске лидере. Да их видимо на
делу! Ако је Палма од вароши
Јагодине направио привредно
чудо, нек нас ослободи чудовишног дуга од милијарду динара и свог партијског кадра који
је закувао ову аферу.
Суноврат апотекарске установе само је драстичан при-

мер газдовања партијске државе локалним јавним предузећима. Сећам се кад су својевремено странке с придевом
демократске помпезно најављивале да су спремне да преузму кормило и одговорност за
нека панчевачка јавна комунална предузећа. Дугови и марифетлуци су се множили, а
одговорности нигде.
Да резимирам – тако што ћу
се вратити на наслов текста.
Нек нас политичке партије у
граду не убеђују да им је Панчево на срцу и да су за Панчевце спремни све да учине.
Довољно је да врате дуг Апотеке и поставе ову установу
поново на ноге. Само делима
могу показати свој локалпатриотизам и способност.
Иван Зафировић
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ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОКВИРУ „МИКИНИХ ДАНА”

ПИСАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБА И УМЕЋЕ
Рукопис постао
„споредна ствар”
Типкање по тастатури
је само селекција
слова
Сведоци смо тога да је технологија преузела водећу улогу у
свим областима друштва, па
тако и у области наставе и
образовања. Ученици и наставници, преплављени различитим техничко-технолошким
помагалима, запоставили су
оловке и папир, па је тако рукопис постао „споредна ствар”.
Готово да нико више не обраћа
пажњу на уредност и тачност
писања слова. У ери рачунара,
таблета и мобилних телефона
све се своди на то да се нешто
брзо запише и да је садржај
онога што је написано исправан и задовољавајући. Писање
руком је маргинализовано као
непотребно, као губљење времена и досадна, бесмислена
радња.
Међутим, има оних који не
мисле тако. У оквиру овогодишњих „Микиних дана”, у понедељак, 14. марта, на дан рођења познатог панчевачког
песника Мирослава Антића, у
школи која носи његово име
одржано је веома занимљиво
такмичење. Ђаци ОШ „Мирослав Мика Антић” надметали
су се у вештини лепог писања
ћириличким писмом. Сам
тест је трајао 30 минута, у
форми диктата, а читани текстови прилагођени су узрастима такмичара.
Комисија коју си чинили
Наташа Кладарин, професор
разредне наставе, Снежана
Здравковић, наставница веронауке, Гордана Стојанов, конзерватор-рестауратор и стручни сарадник Народног музеја
у Панчеву, Оливија Сладојевић, музејски педагог, и Горан

ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША 2016”

Афирмација
математике

Рукопис је огледало човека
Бимбашић, социолог, на основу десет критеријума бирала
је најлепше радове. Жири се
приликом одабира лепог рукописа ослањао на следеће
елементе: покрет, читљивост,
ритам, доследност.
Награђени ученици
Ђаци су веома предано приступили тестирању и, према речима чланова комисије, није било
нимало лако одабрати победнике. У категорији ученика првог и другог разреда рукопис
Јоване Стојанов проглашен је
за најбољи. Друга је била Нађа
Михајловић, а трећа Миа Васојевић. Када је реч о трећем и
четвртом разреду, прва је била
Милица Мунић, друга Милица
Бокан, а треће место је освојила Петра Рокнић. У категорији
петог и шестог разреда ћирилични рукопис Ане Стојановић
проглашен је за најлепши, док
је други био Марко Појатар, а
Марија Митровић била је трећа. Писана слова Анастасије
Николић освојила су највише
поена у категорији осмака и

седмака, друго место је заузела
Јована Бркић, а треће Ивана
Гојсовић.
Учесници чији су радови
проглашени за најлепше пригодно су награђени, а њихови
рукописи биће истакнути на
школском паноу и на вебстраници школе. За ову прилику је отворена и посебна
страница на „Фејсбуку”, посвећена овом такмичењу и
идеји о очувању лепог рукописа и ћириличког писма.
Вештина, а не селекција
Према речима учитељице Невенке Петровић, идејног творца, покретача и организатора
овог занимљивог такмичења,
писање je веома важно.
– Оно није само средство
споразумевања, већ игра веома
важну улогу у физиолошком
развоју можданих функција.
Пишући, ученици усмеравају
пажњу на оно што пишу, памте
садржај који записују или активно слушају, прате и воде рачуна о просторној организацији на папиру и координирају

покретима руке и ока. Људи су
заборавили да је писање вештина фине моторике обликовања слова, а типкање по тастатури је само селекција слова.
Писање је темељ за даље учење
и треба га подстицати свакодневно, јер је ова способност
заиста важна за активацију мозга, концентрацију и мишљење. Ово такмичење је покушај
да се ђаци афирмишу, да се
код њих пробуди жеља и потреба за вежбањем лепог, прецизног и читљивог рукописа –
рекла је учитељица Невенка
Петровић и додала да оваква
такмичења нису иновација. Земље у нашем окружењу, Хрватска и Република Српска, организовале су 2015. национално
такмичење у лепом писању.
Према њеним речима, ово
необично надметање има перспективу и идеја је да се оно
прошири, најпре, на општински ниво, а да у догледној будућности, спрам средстава,
техничких и организационих
могућности, постане државно
првенство.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН У „ПАНЧЕВЦУ” БРОЈ 4651

„Медикал вејв” поштује одлуке
Градске управе и законе
У тексту „Медикал вејв крши
градску одлуку”, објављеном у
„Панчевцу” број 4651, 4. марта, аутор Зоран Станижан изнео је низ неутемељених и неистинитих оптужби на адресу
фирме „Медикал вејв”. Након
првог решења Секретаријата
за заштиту животне средине
града Панчева за 2014. годину, којим се дозвољава третман инфективног отпада на
назначеној локацији искључиво с територије града Панчева,
сваке наредне године Секретаријат је продужавао одобрење под другачијим условима,
које није имало поменуто територијално ограничење.
Решење Републичке инспекције на које се позива аутор
текста, које је потписала републичка инспекторка Љиљана

Галић, односи се недвосмислено на забрану рада супротно условима у издатој дозволи,
што значи да је оператеру сугерисано да мора обављати делатност третмана инфективног отпада у складу с важећим
законом. „Медикал вејв” је од
добијања дозволе своју делатност обављао у складу с важећим законским и подзаконским актима у области управљања отпадом уз стални надзор надлежне републичке инспекције. Наведени докази од
стране покрајинске инспекције у записнику од 5. новембра
2015. по којима је „Медикал
вејв” унео опасан отпад мимо
закона су неистинити. „Медикал вејв” је наредног дана
уложио примедбу на записник и доставио необориве

доказе Покрајинској инспекцији којима оповргава изнете
неистине.
Град Панчево је у „Медикал
вејву” препознао фирму која
ће на најбољи могући начин
решити до тада нерешив проблем уништавања опасног медицинског и ветеринарског
отпада. „Медикал вејв” је стекао поверење локалне самоуправе својим савесним радом
и поштовањем закона, што је
резултирало продужењем одобрења за рад у претходне четири године. Током целокупног свог рада на територији
Панчева обавештавали смо
локалну самоуправу о извршеним инспекцијским контролама и достављали на увид све
позитивне записнике надлежне републичке инспекције.

„Медикал вејв” је једна од
ретких фирми у Србији која
своју делатност обавља коришћењем уређаја најсавременије технологије која задовољава
најстроже прописе ЕУ у овој
области, у складу са стандардом УНИ 10384 1А. У интересу
очувања животне средине града Панчева „Медикал вејв” сав
отпад настао након третмана
медицинског и ветеринарског
инфективног отпада коначно
збрињава на депонијама ван територије града Панчева. Збрињавањем поменутог отпада
„Медикал вејв” својом професионалном делатношћу не води рачуна искључиво о заштити животне средине, већ највећу пажњу усмерава на здравље
запослених и пацијената у
здравственим установама.

СЛУЧАЈ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ИЗ БОЛНИЦЕ

Ситуација се поправила
Градски већник Драган Грујичић одржао је прошле недеље
састанак с представницима панчевачких здравствених центара, Секретаријата за заштиту
животне средине града Панчева и покрајинске инспекције, на којем је било речи о то-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ковима и третману медицинског отпада из круга градске
болнице. Утврђено је да се ситуација поправила и да је направљен велики помак када је
реч о решавању случаја кршења прописа у управљању медицинском отпадом у Болници, о чему је „Панчевац” детаљно писао у претходним
бројевима. Да подсетимо, због
очигледне бахатости појединих здравствених радника инфективни медицински отпад

завршавао је на градској депонији, супротно законским одредбама које регулишу ову
област.
Према речима већника Грујичића, још увек долази до
спорадичних пропуста, али су
они далеко мањи него прошлог месеца. Сада понека хируршка капа, рукавице или
неискоришћени тупфери заврше у комуналном отпаду.
Процедура контроле садржаја
црних врећа у које се одлаже

комунални отпад из круга
Болнице и даље је на снази.
Тако ће бити и у наредном периоду. Покрајинска инспекција инсистира на томе да Општа болница сачини јасну
процедуру у случају да се нетретиран медицински отпад
поново нађе на градској депонији. Инспекција се залаже за
то да у таквим ситуацијама
Болница сноси трошкове његовог уклањања, транспорта и
збрињавања.

У Електротехничкој школи
„Никола Тесла” је 10. марта,
у организацији панчевачког
огранка Математичког друштва „Архимедес”, одржано
једанаесто такмичење „Мислиша” за ученике панчевачких средњих школа.
Средњошколци од првог до
четвртог разреда одмерили
су снаге решавајући математичке проблеме логичко-комбинаторног карактера.
Такође, у многим основним школама у нашем граду
одржана су тестирања за
основце. Најуспешнији млади математичари избориће
пролаз на велико републич-

ко финале, које ће бити одржано 17. априла у Београду.
Реч је о традиционалној
манифестацији посвећеној
афирмацији ове значајне
природне науке, а ове године
она је окупила ученике из
укупно 640 основних и средњих школа у Србији. Преко
50.000 ученика решавало je
лепе задатке на популарном
националном математичком
такмичењу. Резултати ће бити послати школама у року
од месец дана, што је и предвиђено пропозицијама, а
имена награђених и похваљених ученика биће објављена на сајту „Архимедеса”.

АКЦИЈA „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

Угаси светло!
Највећа међународна добровољна акција „Сат за нашу
планету”, у организацији
Светског фонда за природу,
која треба да упозори на расипање природних ресурса и
климатске промене, биће
одржана 19. марта. Тог дана
у 20.30 на један сат симболично ће бити угашена ра-

света у више од 7.000 градова широм света.
Наш град ће и ове године
бити део светске породице.
Према речима Секретаријата
за заштиту животне средине,
многа панчевачка предузећа
и јавне установе подржаће
глобалну кампању једночасовним гашењем расвете.

НИС НА „ДАНИМА ЕНЕРГЕТИКЕ”

КПГ – гориво
будућности

НИС је на овогодишњим „Међународним данима енергетике и инвестиција”, одржаним 10. и 11. марта у Новом
Саду, у оквиру панела „Технологије будућности у енергетици” представио предности коришћења компримованог природног гаса. О еколошкој и економској користи тог енергента, као и о
достигнућима ове компаније у производњи и продаји
компримованог природног
гаса, стручној и научној јавности говорио је мр Никола
Лубурић, представник нафтног гиганта из Сектора за
продају и трговину природним гасом НИС-а. Он је оценио да је основна предност
КПГ-а у његовој енергетској
односно калоријској вредности, која је далеко виша у
поређењу са осталим погонским горивима, али и у октанском броју као мерилу
квалитета горива.

– Возила на природни гас
имају бољу стартност и управљачке перформансе, али и
дужи радни век мотора. Природни компримовани гас сматра се најекономичнијим комерцијалним горивом, а уштеде, зависно од типа возила, иду
чак до 50 одсто – навео је Лубурић у свом излагању првог
дана манифестације.
Научне студије потврђују
тезу да је компримовани
природни гас гориво будућности, како због својих еколошких карактеристика и
економске исплативости, тако и због одличних перформанси које пружа возилима.
У складу с тим, НИС је пре
две године увео овај енергент
у свој велепродајни систем, а
од средине 2015. године руско-српски нафтни гигант је
развио прву велику мрежу
бензинских станица у Србији
која је у своју понуду уврстила и малопродају овог гаса.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У Ш У

(Само)поштовање –
шта то беше?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, моје прво питање упућено вама гласи: да ли
бисте поштовали некога ко
вас стално лаже? Ако неко
свакодневно смисли нову
лаж упућену вама, да ли заслужује да буде уважаван и
поштован? Очекујем да сте
одговорили са НЕ! Како могу
и да поставим такво питање?
Зашто онда тако упорно
лажете сами себе? Како можемо изградити самопоштовање ако стално себе заваравамо обећањима да: прекидамо с претераним јелом,
пушењем, с мучењем себе
негативностима, с трпљењем
нечијих самовоља и иживљавања; ако стално себи
обећавамо да почињемо са:
дужим шетњама, дружењем

с пријатељима, тражењем
излаза из бесмисла...? Морамо се сетити да поштујемо
себе и да коначно престанемо да себи говоримо неистине, јер је то једини начин да
поставимо границе према
споља, да се заштитимо од
свеприсутних атака на нашу
целовитост. Ово је важно запамтити: само јако САМОпоштовање може да код друге особе изазове поштовање
према нама.
Наравно да смо током
живота развили неке навике које нас ометају, спутавају и којих желимо да се
решимо. Први корак у отклањању слабости јесте да
је освестимо, запишемо и
прихватимо! Свака несигурност, арогантност, понизност, стидљивост, страх од
јавних наступа... (допишите
по жељи) произилази из ниског самопоштовања. Ако
не волимо и не ценимо себе, (несвесно) шаљемо поруку којом дозвољавамо и
другима да нас омаловаже,
јавно критикују или не примећују. Крајње је време да
се концентришемо на наше
добре особине и да неке
слабости прихватимо, а неке упорним радом на себи –
елиминишемо!

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Како решити проблем
лошег држања?
Одговара: др Ненад Ковјанић,
ортопед
Питање: Да ли се лоше држање код деце може поправити појасевима за исправљање леђа и рамена? Шта
би могло да помогне када
физикална терапија и вежбе
баш и не дају резултате?
Одговор: Када говоримо о
лошем држању, најчешће
мислимо на проблеме у вези с кичменим стубом, а
под тим се подразумевају
сколиоза, кифоза, алордоза
и други ређи поремећаји.
Сколиоза представља бочно кривљење кичменог стуба и спада у најчешће поремећаје кичменог стуба код
деце и адолесцената. У највећем броју случајева је
идиопатског порекла и пр-

во се манифестује асиметријом рамена, израженијом једном лопатицом, асиметријом струка или подигнутим једним куком.
Зависно од јачине деформитета примењују се физикалне процедуре (кинезитерапија), затим ношење
специјализованих ортопедских ортоза (мидера) и у
најгорим случајевима – када је угао кривине преко 45
степени – и хируршке процедуре.
Контроле се раде на четири до шест месеци до
потпуног престанка коштаног раста. Као превентива и фактор успоравања
самог процеса саветују се
повећана физичка активност и бављење спортом,
као што су пливање, атлетика и слично.

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).

НОВОСТИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

„Појачање”
на Ортопедији
На Одељење ортопедије
панчевачке Опште болнице
ове недеље је стигао вредан
уређај, који ће ортопедским
хирурзима умногоме олакшати посао. Реч је о новој
америчкој сагиталној коштаној тестери, вредној око
10.000 евра, коју је Болници
поклонило предузеће „Orthoaid” из Београда.
– Ова тестера је јако битна за операције протезе кука, а она ће нам омогућити
и да радимо протезе колена,
чим за то добијемо дозволу
Републичког фонда за

здравствено осигурање. То
је јако добра вест, јер сада
наши пацијенти више неће
бити упућивани у друге установе ради таквих интервенција. Недавно је на Ортопедију стигао и покретни рендген. Набавка ове нове опреме
представља заиста велики
помак за наше одељење –
рекао је др Ненад Ковјанић,
начелник Ортопедије.
Стара тестера, која се до
сада користила при ортопедским операцијама у Болници, купљена је пре чак
шеснаест година.

Петак, 18. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КВАЛИТЕТ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ПАНЧЕВУ

СТРУЧНА ПОДРШКА КАО ПУТОКАЗ
Петица од корисника
Где све шкрипи?
Програм се наставља
и ове године
Од маја до краја децембра
прошле године Покрајински
завод за социјалну заштиту реализовао је Програм мониторинга и евалуације квалитета
услуга социјалне заштите у
Граду Панчеву, а резултати тог
процеса представљени су јавности у среду, 9. марта, у малој сали Градске управе, на
стручном скупу под називом
„Екстерни мониторинг и евалуација локалних услуга социјалне заштите у граду Панчеву
— искуства и научене лекције".
Израду оваквог програма
стриктно налаже Закон о социјалној заштити из 2011. године, а циљ тог специфичног
оцењивања јесте да корисници
услуга социјалне заштите добију што квалитетнији третман, али и да се онима који
услуге пружају, као и самом
Граду, који их финансира,
пруже стручна подршка и препоруке за то како да свој даљи
рад унапреде и побољшају.
Осврни се да би знао куда даље
Занимљиво је да овакву врсту
екстерног надзора, мониторинга и евалуације у области
социјалне заштите до сада није вршио нико у Србији. Према
речима Сузане Јовановић, чланице Градског већа задужене
за рад, запошљавање и социјалну политику, Покрајински
завод за социјалну заштиту,
који је за извршење овог посла
одабран путем градског конкурса, урадио је мониторинг

Корисни савети стигли из Покрајине
свих услуга што постоје у нашем граду, али је спровео и
низ обука и програма подршке
за запослене код пружалаца
услуга. Јовановићева је најавила да ће се овај програм наставити и током ове и наредних
година.
– Када локална заједница
опредељује одре ена средства,
веома је важно испратити како се она улажу и да ли је одговорено на потребе грађана.
Град Панчево је јако лепо
препознао потребе корисника
услуга социјалне заштите, али
није суштина само у томе, већ
је потребно и унапређивати
квалитет тих услуга, као и испитивати задовољство корисника, због којих смо заправо
ту – нагласила је Татијана
Грнчарски, саветница за социјалну заштиту из Покрајинског завода.
Болне тачке
Њена колегиница из исте
установе Маја Думнић навела

је да је током прошле године
анализиран рад домова „Споменак" и „Срце у Јабуци",
школе „Мара Мандић", Дневног боравка „Невен", удружења „На пола пута", Центра за
социјални рад „Солидарност"
и Геронтолошког центра.
– Наше главне препоруке
колегама односе се на убрзавање процеса припреме за добијање дозволе за рад, будући да
је рок за подношење захтева
крај маја ове године, а да само
удружење „На пола пута" поседује лиценцу за услугу становања уз подршку. Установили
смо да је већина стандарда
квалитета услуга испоштована, те смо колегама указали на
то како убудуће могу побољшати свој рад. Као свеприсутан проблем издвојио се недовољан број стручног кадра. Како се то редовно одражава на
сам квалитет услуга, сугерисали смо надлежнима у локалној
самоуправи да размотре мо-

гућност ангажовања потребних радника и волонтера, а
скренули смо пажњу и на то да
је постојећем кадру потребно
обезбедити релевантне обуке,
које су у непосредној вези с
конкретним услугама које они
пружају. Постоји и дугорочан,
хронични проблем неизвесности финансирања, те смо дали
препоруку да се преиспита могућност учешћа корисника у
трошковима појединих услуга
— рекла је Маја Думнић.
Она је додала и да све оцењиване установе и удружења највише могу бити поносни на резултате остварене у категорији
„задовољство услугом", где су
им сами корисници доделили
оцене од 4,20 до 5,00, али да то
ипак не треба да их уљуљка, јер
се само континуираним радом
на уклањању досад уочених недостатака и даљем развоју
услуга могу постићи задовољавајући резултати у свим сегментима.

ТРИБИНА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„Светионик” – нова хуманитарна организација
На три би ни под на зи вом
„Са вре ме ни чо век и ве ра”,
одр жа ној у сре ду, 9. мар та, у
Град ској би бли о те ци, пред ста вље на је но во о сно ва на
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја
„Све ти о ник”, ко ја је би ла и
ор га ни за тор тог ску па.
Осамдесетак
присутних
имало је прилику да од Иване
Морар, која је председница и
један од оснивача „Светионика” (заједно с Бранкицом Јаковљевић и Бојаном Станисављевић), сазна да ће ова организација бити посвећена хуманитарном раду, едукацији и
омладини и да ће настојати да
афирмише волонтеризам и да

успостави сарадњу са средњим
школама.
Гости трибине били су Дејан М. Симеуновић, писац и
будући теолог, аутор књиге
„Будилник за крштене незна-

бошце”, која је овом приликом и представљена, и Александар Саша Ђурђевић, секретар Ваљевске епархије, а
некадашњи фудбалер, који је
говорио о раду с младима и

промовисању вредности православља, као и о свом животу у Венецуели, где је, након
вишедеценијске паузе, успео
да обнови рад Српске православне цркве.
Ивана Морар је рекла и да
организација
„Светионик”
планира да у наредном периоду организује хуманитарни
концерт, као и бројна предавања и трибине, међу којима су
оне о безбедности деце, о безбедном коришћењу интернета
и о Николи Тесли, а очекује се
да ће се у оквиру неког од
предстојећих догађаја представити и један монах из
Острога.

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

Сасецимо болест у корену
Од 2006. године други четвртак у марту посвећен је обележавању Светског дана бубрега.
На иницијативу Међународног друштва за нефрологију и
Интернационалног удружења
„Фондација за бубрег", ово је
постао дан када се у више од
сто земаља широм света покрећу кампање с циљем подизања свести о важности овог
органа, који има кључну улогу
у одржавању живота, и када се
јавност подсећа на то да су болести бубрега честе и опасне,
али и излечиве.
Овогодишњи Светски дан
бубрега обележен је у четвртак, 10. марта, под слоганом
„Болести бубрега код деце –
спречимо на време". Чињеница је да обољења бубрега утичу
на милионе људи широм света, укључујући и децу. Стога је
кампања замишљена тако да
се пре свега родитељи, стара-

тељи, млади пацијенти, доносиоци одлука и јавност информишу о важности откривања и
лечења болести у детињству,
како би се изградила здравија
будућа генерација.
Према подацима панчевачког Завода за јавно здравље, у
2015. години је на територији
Јужнобанатског округа било
укупно 890 оболелих од болести бубрега, ме у којима је било
шесторо деце предшколског и
њих четрдесет четворо школског узраста. На територији нашег града прошле године је било укупно 360 оболелих, а тај
број обухвата и двадесеторо деце школског узраста.
Према речима прим. др
Љиљане Лазић, директорке
Завода за јавно здравље, без
обзира на године старости,
једноставне превентивне мере
могу да успоре напредовање
болести бубрега, спрече ком-

пликације и побољшају квалитет живота. У стадијуму терминалне бубрежне инсуфицијенције (отказивања функције
бубрега) спроводи се дијализа
или се трансплантира бубрег.
Стога је неопходно више информисати гра ане о значају
донације органа, јер често овај
акт хуманости оболелој особи
може спасти живот.
– Болести бубрега могуће је
на време дијагностиковати. Рани знаци обољења могу се открити прегледом узорка мокраће, крви и мерењем крвног
притиска. Симптоми хроничне
слабости бубрега развијају се
постепено и нису специфични.
Обично се осете тек када ниво
гломеруларне филтрације бубрега опадне на вредности испод 15 мл/мин. То су: поремећаји мокрења, промене у саставу мокраће, бол, оток и повишен крвни притисак. У свако-

дневној клиничкој пракси циљ
је открити хроничну бубрежну
болест пре ових симптома и
применити превентивне мере –
истакла је др Љиљана Лазић.
Она је навела и осам златних правила чије поштовање
доприноси смањењу ризика од
бубрежних болести или пак
успорава њихов развој: будите
физички активни, редовно
контролишите ниво шећера у
крви и крвни притисак, храните се правилно и одржавајте
нормалну телесну тежину,
узимајте довољне количине
течности, престаните да пушите, не узимајте лекове који нису прописани рецептима и редовно контролишите бубреге.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ХРОНИКА

Петак, 18. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

АНАЛИЗА ПРИТУЖБИ „СИСТЕМУ 48”

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

НА ШТА СЕ ЖАЛЕ НАШИ СУГРАЂАНИ

Веће надлежности
инспектора

Непрописно паркирање
на Котежу 2

Лакши поступак
доказивања и веће
казне за нелегалан
такси превоз

Дивља депонија
у близини основне школе
на Стрелишту
Међу притужбама наших суграђана које су ових дана послате „Систему 48”,
интернет порталу намењеном за пријављивање комуналних проблема, највише је оних које се односе на учестало
кршење јавног реда, кошење траве, одржавање и заштиту зелених површина,
непрописно паркирање, као и на несавесне власнике паса који пуштају своје
љубимце на улицу, или када их изведу
у шетњу, не чисте за њима.
„Пријављујем да неко у Улици цара Лазара копа без моје сагласности.
Нећу то да дозволим и хоћу да одмах
изађете на терен и интервенишете”,
пише у једној пријави.
Подносилац друге притужбе, који
живи у Цвијићевој улици на Стрелишту, апеловао је на надлежне да посеку стабло липе које смета
станарима у његовој згради. Према
његовим речима, не само да гране
ударају у прозоре већ је проблем и то
што због дрвета нема довољно светлости, па би зато било добро када би
оно било посечено.
Ових дана су „Систему 48” послате и
жалбе које се односе на непрописно
паркирање. Наш суграђанин који живи на Котежу 2, у Кикиндској улици,
упозорио је на то да има доста оних који паркирају аутомобиле испред улаза
у зграде иако за то постоје паркинзи.

Да се одређени комунални послови
у граду не обављају онако како би требало, сведочи жалба која се односи на
Баваништански пут.
„Пут који сте насипали гребаним
асфалтом је усред зиме на неким местима пропао и након тога су се отвориле рупе. Да ли је у плану њихово
попуњавање или поновно насипање
асфалта?”, пише у овој притужби.
Она је прослеђена Дирекцији за изградњу и уређење града, а то јавно
предузеће је одговорило да ће, чим се
пролепша време, бити сачињен план
за поправке асфалта и да ће сигурно
на ред доћи и Баваништански пут.
Нерешен комунални проблем у нашем граду представљају и дивље депоније. Наш суграђанин који живи у
Улици Јована Павловића на Стрелишту упозорио је на то да у једном њеном делу има доста ђубрета и бачених
секундарних сировина. Према његовим речима, проблем је и то што се на

МИНИСТАР ПРАВДЕ НАЈАВИО

Панчевачки затвор
се сели из Његошеве
За месец дана у Панчеву треба да почне изградња новог затвора за 500 затвореника – најавио је прошле недеље
министар правде Никола Селаковић.
Тај објекат ће се зидати на Баваништанском путу, на месту где се сада
налази затворска економија.
Изградња новог затвора ће се највећим делом (60 процената) финансирати новцем из кредита који је Србији
одобрила Банка за развој Савета Европе,
у висини од 18 милиона евра, на двадесет година. Остатак пара за ову инвестицију обезбедиће Република Србија.
Дејан Бакић, садашњи управник
Окружног затвора у Панчеву, изјавио је
крајем прошле године да дугогодишњи
проблем у раду тог објекта представља
то што су архитектонска решења у тој
згради прилагођена времену од пре 200
година, када је затвор сазидан.
Бакић је додао да поред мањих просторија у затвору постоји и једна у којој је смештено 20–30 осуђеника, што
не одговара савременим стандардима.
Објаснио је да већих реконструкција
до сада није било, јер је и за најмање
улагање неопходна посебна процедура
с обзиром на то да је зграда у Његошевој под окриљем Завода за заштиту
споменика културе. Иначе, она може
да прими само 100 затвореника.

На месту где ће бити изграђен затвор, биће постављена нова канализациона мрежа. Новац за ту инвестицију
треба да буде обезбеђен из републичког буџета.
Предвиђено је да се нови затвор простире на површини од девет и по хектара и да
његова изградња траје око две године.
Министарство правде је ових дана
оспорило критике неких европских и
међународних институција да Србија
не предузима довољно мера да би
растеретила затворе и смањила велики број осуђеника у њима.
Објављени су подаци да је управо
због тога један од приоритета у казненој политици нашег правосуђа изрицање алтернативних санкција (кућни
притвор уз електронски надзор и рад
у друштвеном интересу).
Поред тога, међу мерама које се
примењују у нашој држави ради растерећења затвора, јесу и амнестије и
условни отпусти, а паралелно с тим се
ради и на повећању смештајних капацитета у затворима проширењем постојећих објеката. Ситуација ће бити
још боља када се заврше нови затвори у Панчеву и Крагујевцу (постојећи
у том граду се такође налази у центру), јер су обе зграде пројектоване за
укупно 900 осуђеника.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Живот и животарење
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас зашто је пас човеков најбољи
пријатељ. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге „Чекајући Догоа” Марка Милса за два наша
читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Најбоље слуша, никад не противречи.” 064/1792...
„Бог је створио пса да би показао
како се воли човек.” 060/6672...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање за шта су рођени, а шта
у ствари раде. Они ће освојити по је-

дан примерак књиге „Понашај се као
успешни, размишљај као успешни”
Стива Харвија.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Рођени сам стрелац, само никако
да савладам технику одапињања
стреле у праву мету. Нисам сигурна
да ли је проблем у нишану или мету
нисам добро поставила.” 065/8999...
„Рођена сам да живим, а ја у ствари само животарим.” 064/3856...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите
на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

том месту због прљавштине често скупљају пси, а будући да туда пролазе
деца која иду у оближњу школу, надлежни би што пре морали да реагују.
Међу притужбама послатим „Систему 48” има и оних које се односе
на несавесне власнике паса.
„Повремено изводимо дете у шетњу
и с обзиром на то да је мало, возимо га
у колицима. Често се дешава да нагазимо на псећи измет и сматрамо да надлежне службе треба да поведу о томе
више рачуна. Колико знамо, законом је
регулисано да власници паса морају да
чисте иза својих љубимаца, али они занемарују ту обавезу. Подједнако нам
смета и то што они често пуштају своје
псе у шетњу без корпе и повоца. Молимо вас да реагујете, јер сматрамо да је
то безобразлук”, пише у овој жалби.
На сајту „Система 48” може се прочитати и да ће с почетком пролећа
Комунална полиција предузети све
што је у њеној моћи ради решавања
тог проблема. Најављено је да ће контроле комуналних полицајаца бити
појачане, нарочито на оним местима
где има доста деце.
Подсећамо, комунални проблеми се
могу пријавити сваког радног дана „Систему 48”, на телефон 308-948, СМС-ом
на телефон 065/866-25-00, или на
имејл адресу sistem.48@pancevo.rs.
Они који то желе, свој проблем могу изложити и лично дежурном комуналном инспектору у Градском
услужном центру, радним данима, на
шалтеру 10.
М. Глигорић

Саобраћајни инспектори ће убудуће има ти ве ћа овла шће ња, од но сно би ће им олак шан по сту пак
до ка зи ва ња не за ко ни тог пре во за
путника у такси саобраћају на територији Панчева. Градско веће је
у четвртак, 10. марта, усвојило нову одлуку о такси превозу, која је
усклађена са законима о прекршајима и инспекцијском надзору, па
ће инспектори ради сузбијања неле гал ног так си пре во за од ма ја
моћи да легитимишу путнике у возилу и друге сведоке ради обезбеђи ва ња до ка за да је учи ње на ова
врста прекршаја.
За прекршиоце су одређене фиксне казне, а не као до сада у варијабилним из но сима, што би
требало да обезбеди да се дело не
понавља, или бар да се они који се
баве нелегалним такси прево зом
теже одлуче на такав преступ. Таксисти предузетници ће добити могућност да запо сле једног во зача,

па ће своје возило моћи да користе
у две сме не. На тај на чин они ће
моћи да повећају зараду уз знатно
мање ризике по безбедност саобраћаја и путника него сада, када раде ду пле смене да би за ра дили,
што доводи до умора и пада концентрације.
Већници су усвојили извештај о
раду Комуналне полиције за 2015.
и план ра да за ову го ди ну. При о ритети овог органа из прошле годи не ни су се ме ња ли, а то су
асистенција саобраћајној инспекци ји у су зби ја њу не ле гал ног пре во за, кон тро ла рад ног вре ме на
локала, контрола ванпијачне продаје, санкционисање прекршилаца
комуналног реда у сарадњи с грађанима и превентивне активности
ка ко до та квих пре кр ша ја не би
долазило.
Срђан Милетић, начелник Комуналне полиције, рекао је како је тај
орган добио нову обавезу – да брине
о спречавању прекомерне буке на
територији Панчева, што је додатно
истакло потребу попуњавања његовог састава до законом одређеног
броја.
Д. В.

ПИСМО ЧИТАЛАЦА

Директор и инспекција
за похвалу
Ми, станари из улица Др Светислава Касапиновића 24 и Др Жарка Фогараша 37, годинама смо имали
велике проблеме с канализацијом.
Вода нам се сливала у подруме, нисмо могли да их користимо и урушавали су се темељи зграда у којима
живимо.
Стога смо се пре пет година обратили Јавном комуналном предузећу
„Водовод и канализација”. Када је
чуо о чему је реч, тадашњи директор
тог ЈКП-а Александар Радуловић
одлучио је да нам помогне, али од
тога није било ништа јер је он смењен.

Због проблема који имамо, прошле године смо се опет неколико пута обратили Комуналној инспекцији
и „Водоводу”. Александар Радуловић, који је у међувремену поново
изабран за директора тог јавног комуналног предузећа, опет је пристао
да нам помогне и почели су радови.
Овим путем желимо да захвалимо и
њему и Комуналној инспекцији и
надамо се да ће се убудуће брже решавати комунални проблеми и у
другим деловима града.
Станари улица Др Светислава
Касапиновића и Др Жарка Фогараша

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ШТЕДИМО И КАКО?

Сналазимо се на све начине

Б. КОЗОМОРА

Б. НЕДОМАЧКИ

На које начине је могуће уштедети
новац или макар смањити његову потрошњу? У времену у коме живимо,
већина грађана приморана је да научи како умерено да троши плате и
пензије и да покуша да уштеди у сваком сегменту живота. Понекад су потребна озбиљна одрицања, али некад
је довољно мало стрпљења, истрајности и пажње у куповини и трошењу
како би месечни приходи изгледали
много већи.
БРАНИСЛАВ КОЗОМОРА, курир:
– Имам потребе да штедим, тако да
увек обраћам пажњу на то где су акције и где се исплати купити намирнице. Такође, имам обичај да бојлер
и веш-машину укључујем у периоду
када је јефтина струја. Гардеробу најчешће пазарим на старом бувљаку.
Поред свега тога, ипак не могу да
оставим нешто новца на страну.
БОЈАН НЕДОМАЧКИ, адвокат:
– Штедим, али првенствено тако
што водим рачуна о томе колико новца трошим и на шта. Понекад купу-

Д. ЈАНКОВ

Г. ПЕРОВАНОВИЋ

јем разне ствари које су на акцији, то
јест на снижењу, али није пресудно.
Не баш строго, водим рачуна и када
укључујем апарате за домаћинство. С
обзиром на то да немам фиксну плату, никад унапред не знам да ли могу
да оставим нешто новца на страну.
ДОБРИНКА ЈАНКОВ, куварица:
– Схватила сам да када одем у куповину и видим производе који су на
акцији, ја потрошим много више новца и пазарим више него што је потребно, тако да то избегавам. Једва
састављам крај с крајем, имам троје
деце и две унуке, па чак и кућне апарате укључујем кад је јефтина струја.
Заиста не памтим када сам себи нешто ново купила.
ГОРДАНА ПЕРОВАНОВИЋ,
пензионерка:
– Ја сам штедела и лепо живела онда када је то било могуће, а данас баш
слабо. Користим акције за пензионере, то јест снижење од 10 посто, за куповину намирница. У кући нас је
четворо, па није баш могуће уштеде-

Д. ДЕЧОВ

Б. ГОЛИЋ

ти на струји, али зато, на пример, гардеробу константно купујем у секондхенду.
ДЕЈАНА ДЕЧОВ, струковни економиста:
– На све начине покушавам да
уштедим новац. На пример, најчешће
возим бицикл, уместо да плаћам
градски превоз или такси, кућне апарате укључујем кад је јефтина струја,
а гардеробу купујем у секондхенду,
јер су цене потпуно прихватљиве, а
могу веома занимљиве ствари да се
пронађу. Такође, намирнице у маркетима најчешће купујем кад су на акцијама.
БОЈАН ГОЛИЋ, пензионер:
– С обзиром на то да имам малу
пензију, кад платим све дажбине, не
остаје ми много новца. Зато најчешће
купујем производе који су на снижењу, и то само оно што ми је неопходно. Једва састављам крај с крајем, јер
ми много пара одлази на лекове, који нису јефтини, а морам да их купим.
Анкетирала С. Првуљ
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ЗАХВАЛНОСТ НАШЕГ ЧИТАОЦА

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ПРЕСУДЕ

Полиција пронашла
украдени бицикл

ЛЕКАРИ КОЈИ ТРАЖЕ МИТО
БРУКАЈУ ПРОФЕСИЈУ

Наш суграђанин Душан Вујовић послао нам је писмо у
којем захваљује полицајцима и инспекторима из Полицијске станице „Југ” због тога што су пронашли његов
украдени бицикл.
„Пре недељу дана лопови су
га однели с постоља за бицикле у Народној башти иако је
био закључан. Како сам чуо, у
последње време су у граду
учестале крађе бицикала, па
зато нисам гајио много наде и
очекивао позитиван епилог.
На срећу, полицајци из ’Југа’
су ме демантовали и ових дана пријатно изненадили када
су ме позвали телефоном да
би ме обавестили да су пронашли мој бицикл. Захваљујем
им на томе и мислим да су за-

Доктор специјалиста
на ВМА оптужен због
узимања новца
од пацијената

служили захвалност, јер су
показали да савесно и предано раде свој посао”, пише у
писму које је Вујовић доставио нашој редакцији.
Он је предложио надлежнима у граду да поставе видео-надзор поред постоља за
бицикле, јер би се тиме спречиле крађе.

ЗАВРШЕНО ЗАНИМЉИВО ИСТРАЖИВАЊЕ

Агенције за обезбеђење
нерегулисане
„У Србији се још увек не зна
колико људи ради у приватним агенцијама за обезбеђење. Претпоставља се да их је
најмање 40.000, а од 2013.
године, када је усвојен закон којим је између осталог
предвиђено да они морају
да добију лиценце за рад,
кроз ту процедуру су прошле само две агенције, са
136 запослених. Иако је
крајњи рок за завршетак издавања лиценци померен на
1. јануар идуће године, тешко је очекивати да ће тај
посао бити завршен на време. Последица тога је да је
рад тих агенција још увек
законски нерегулисан”, упозорио је у својој студији
Центар за истраживачко новинарство Србије.
Новинари ЦИНС-а су поводом овог проблема разговарали с Младеном Курибаком, нашим некадашњим су-

грађанином и једним од начелника у врху полиције.
Он је изјавио да не само да
је делатност агенција за приватно обезбеђење законски
нерегулисана и неуређена
већ је проблем и то што у њима раде необучени људи разних професија који се никада нису бавили тим послом,
а имају велика овлашћења.
Због тога, како је додао,
није за чуђење то што се у новинама повремено појављују
наслови као што су: „Обезбеђење претукло госта”, „Убијен на улазу у сплав” итд.
Као потврду овога истраживачи ЦИНС-а су подсетили на неколико крупних инцидената у београдским ноћним клубовима или на улазима у њих које су изазвали
припадници појединих београдских агенција за обезбеђење. Неки су завршени повредама, а један убиством!

IN MEMORIAM

Илија Зенг
(1929–2016)
Напустио нас је Илија
Зенг, један од пионира савремене агрономске струке
и оснивача Института „Тамиш”. У Панчеву је завршио основну школу и нижу
гимназију, а у Зрењанину је
све до 1947. године ишао у
Средњу
пољопривредну
школу. На Пољопривредном факултету у Земуну је
1955. дипломирао на Групи за ратарство, а 1981. године је магистрирао.
Тромесечну студентску
праксу обавио је у Државном институту за научна
истраживања у Цириху, а
на колеџима у Ајови и Мисисипију (САД) прошао је
седмомесечну специјализацију.
Од 1956. па до 1988. године године обављао је дужност директора Пољопривредне станице. Једно
време је био и помоћник
покрајинског секретара у
Покрајинском секретаријату за пољопривреду и водопривреду.
У Институту „Тамиш” је
1963. године постављен за
управника погона за ратарство. Осим тога, у више наврата је био на функцији
помоћника генералног директора за област пољопривреде. Пензионисан је
1990. године.

Аутор је односно коаутор осам научностручних
радова и учествовао је у
изради више елабората о
организацији пољопривредне службе и комбината. Док је био у радном односу, посебан интерес је
показивао за решавање
проблема редуковане обраде у производњи ратарских усева, као и за организацију пољопривредне
службе и увођење иновација у предузећу.
Илија Зенг је дао велики
допринос својој струци
учествујући у раду органа
управљања и стручних органа Покрајинске, Републичке и Савезне привредне коморе и новосадског
Института за ратарство.
Награђиван је и похваљиван више пута, а између
осталог, 1979. године је добио Октобарску награду
града Панчева. Нама који
смо га познавали остаће у
лепој успомени и никад га
нећемо заборавити.

Сличних примера
било и у Панчеву
Једна пресуда коју је ових дана
донео београдски Апелациони
суд подсетила је да међу лекарима и медицинским особљем
има оних који траже новац од
пацијената и тако брукају своју професију.
Б. Г., лекар специјалиста на
ВМА са чином мајора, правоснажно је осуђен на три године затвора због тога што је на
клиници на којој је запослен
тражио мито пацијентима да
би били примљени на ВМА,
прегледани и лечени у тој болници. Утврђено је да им је тражио новац скоро пола године,
као и то да му је „тарифа” у неколико случајева била по пет
стотина евра!
„Разматрајући олакшавајуће
околности, првостепени суд је
узео у обзир да је окривљени
признао извршење кривичног
дела. С друге стране, у опредељивању за висину казне подједнак значај је придат и отежавајућим околностима. Окривљени
је од неколико људи тражио новац иако су они, како је и сам
навео, били тешки болесници
чији животи и здравље су му
били поверени. Тиме је свесно
искоришћавао њихов положај
и незавидне околности у којима су били”, пише између осталог у образложењу пресуде.

Добро је што је овом лекару
који је бацио љагу на своју професију и часне људе у њој пресуђено да наредне три године
не сме да обавља свој позив и
да му је наређено да врати сав
новац који је на име мита добио. Међутим, ако мито траже
лекари у познатој и угледној
болници каква је ВМА, шта онда пацијенти могу очекивати у
мањим болницама и у мањим
местима? У овом случају је поражавајуће и то што је судски
процес овом доктору трајао
шест година и поред тога што
је он, како се наводи у образложењу првостепене пресуде,
сам признао да је извршио
кривично дело.

Нажалост, мито се тражи
од пацијената и у лекарским
ор ди на ци ја ма у Пан че ву.
Наш лист је крајем јуна прошле године објавио саопштење Полицијске управе у нашем граду у којем је писало
да су инспектори полиције
ухапсили на радном месту
медицинску сестру која је од
пацијената тражила десет хиљада динара да би им средила да буду прегледани преко
реда.
У полицијском саопштењу
је писало и да постоје основи
сумње да је она тиме починила кривична дела трговина
утицајем и злоупотреба службеног положаја.

Како су поводом овога реаговали надлежни у панчевачком правосуђу, није познато, а
информација о хапшењу медицинске сестре која је одведена у притвор са свог радног
места, с лисицама на рукама,
коју смо објавили на сајту нашег листа, била је повод за велики број коментара.
У њима су доминирале критике на рачун дотичне медицинске сестре и других њених
колега и колегиница који не
презају од тога да траже мито
од пацијената. Међу ауторима
коментара било је и оних што
су навели своја негативна искуства с медицинским радницима који су им тражили новац.

ИДУЋЕГ ЧЕТВРТКА СЕДАМНАЕСТОГОДИШЊИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ

Да се више никад не понови
У Панчеву ће идућег четвртка,
24. марта, бити обележена седамнаестогодишњица од НАТО агресије на Југославију,
1999. године.
Подсећамо, у нападима НАТО авијације, који су трајали
78 дана и ноћи, погинуло је
између 1.200 и 2.500 цивила и
војника, а око 5.000 је рањено.
Тешко су оштећени инфраструктура, привредни објекти,
школе, здравствене установе,
медијске куће, манастири, цркве и споменици културе.
Штета коју су чланице НАТО-а
нанеле нашој држави процењена је на 30 до 100 милијарди долара.
Међу првим метама бомбардовања било је и Панчево.
У првим минутима након почетка напада на нашу земљу
гађана је Фабрика авиона
„Утва”, а погођене су и војне
базе у околини Качарева и Банатског Новог Села. Догодило
се и нешто што нико није могао очекивати – први пут до
тада бомбардоване су петрохемијске фабрике, што је, уз
огромну материјалну штету,
имало и несагледиве еколошке последице.

Рафинерија је бомбардована више пута
Током агресије на нашу зе- град око 60 разорних бомби и над градом је неколико дана
мљу Рафинерија је бомбардо- крстарећих ракета.
могао да се види огроман
вана седам пута, а „ПетрохеНајтежи и по последицама облак црног дима, а у ваздух је
мија” и „Азотара” су погођене најстрашнији напад на наш отишла огромна количина
по два пута. Уништен је и већи град догодио се 4. априла у ра- канцерогених хемикалија.
део „Утве”. НАТО авијација ну зору, када су бомбе пале на
Последице НАТО агресије
гађала је Панчево двадесет че- витални погон Рафинерије на нашу земљу нису отклоњетири пута и бацила на наш нафте – Енергану. Том прили- не ни данас. У нашим медијиком су погинули радници Де- ма недавно је објављена изјава
јан Бојковић, Душан Богоса- Бранислава Јовановића, диПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА У „УТВИ”
вљев и Мирко Дмитровић.
ректора Центра за разминираАгресори су прекршили све ње Србије, који је упозорио да
Удружење грађана „Српски ратни ветерани Панчево” обемеђународне норме и законе и на више места у нашој држави
лежиће и ове године годишњицу почетка бомбардовања накада су 15. априла бомбардо- још увек има неексплодираше земље и НАТО агресије.
вали резервоаре амонијака у них ракета и бомби које су ба„Азотари” и винил-хлорид мо- чене током бомбардовања наТо удружење је позвало све своје чланове, као и заинтереномера у „Петрохемији”. Ре- ше земље. Између осталог, и у
соване грађане, чланове других борачких удружења у граду
зервоари амонијака, у којима Дунаву, близу Луке Панчево.
и породица погинулих у ратовима који су вођени током девеје било 9.000 тона те материје,
десетих да 24. марта у 12 сати дођу у Фабрику авиона „Утва”.
пре напада НАТО авијације су
Тамо ће после окупљања на улазу бити положени венци
испражњени, чиме је спречена спомен-таблу која је постављена ради сећања на бомбарна еколошка катастрофа несаСтрану припремио
гледивих размера.
довање Панчева и страдале. Детаљније информације се моМихајло
Међутим, након што су
гу добити на телефон 063/813-00-22.
Глигорић
бомбе пале на „Петрохемију”,

Често хватамо расне псе, који углавном нису
микрочиповани, зато што њихови власници тако
лакше могу да их се отарасе.

СЕЛО

Петак, 18. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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Аница Косара, шефица службе „Зоохигијена”

КАКО СЕ ИЗБОРИТИ ПРОТИВ ПРЕКОМЕРНОГ БРОЈА ПАСА НА УЛИЦАМА?

НЕОДГОВОРНОСТ ВЛАСНИКА
НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ
Само у Омољици
забележено осам
уједа у другој
половини фебруара

У СТАРЧЕВУ, 18. МАРТА

Вече народне и
традиционалне музике

„Зоохигијена”
редовно на терену
У кратком периоду амбуланта
у Омољици регистровала је
осморо уједених мештана, међу којима је и једно дете. На
напуштене псе, који тумарају
улицама и препадају грађане,
жале се и Брестовчани, Старчевци, Јабучани...
Небројено пута постављено
је исто питање: шта урадити
како би популација паса луталица била контролисана?
Поред околности попут недостатка новца или неспровођења закона, у већини случајева крива је неодговорност власника, који бригу о љубимцима
олако схватају, па су најчешће
такви пси виновници немилих
сцена на улицама, које се неретко завршавају повредама и
претрпљеним страхом.
Прихватилиште претесно
Шефица службе „Зоохигијена”
Аница Косара навела је да је
један од акутнијих проблема у
селима то што многи мисле да
пас не мора све време да буде
у дворишту.
– Приликом изласка на терен није увек могуће пронаћи
псе, који неретко, чим нас опазе, једноставно ушетају у двориште, након чега смо немоћни да било шта урадимо. Догађа се и то да нас многи зауставе
тражећи да им вратимо љубимца, а да потом он, неким „чудом”, поново заврши на улици.
Редовно хватамо расне псе, као
што су пинч, црни лабрадор,
немачки овчар, златни ретривер, стафорд... Већину њих власници нису микрочиповали,
вероватно да би лакше могли
да их се отарасе када им досаде. У томе лежи кључ проблема. Поред тога, важно је спречити претерано размножавање
куја, јер када су у терању, прате
их чопори надражених мужјака, опасних по људе. При реша-

Културно-уметничко друштво „Неолит” и Креативни
културни клуб из Старчева
приредиће вече народне и
традиционалне музике у петак, 18. марта. У старчевачком Дому културе, у про-

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВАНЕ ГВОЗДЕНАЦ

У свету пејзажа
и апстракције
вању тог проблема једна од најефикаснијих мера је стерилизација, након које пси постају
мирнији и не окупљају се – нагласила је Аница Косара.
Само Градско прихватилиште кубури са смештајним капацитетима и иако је предвиђено да буде места за осамдесет животиња, углавном их је
по сто двадесет, сто тридесет...
– Годишње ухватимо и до хиљаду паса. Трудимо се да што
више њих удомимо, али то није
увек могуће. Стога, након што га
повратимо у живот, излечимо,
микрочипујемо и стерилишемо,
ако није агресиван, враћамо га
на јавну површину. Што се села
тиче, готово свакодневно имамо
изласке на терен, а рецимо у фебруару смо највише паса, махом
расних, привели у поменутој
Омољици. У Брестовцу тај број
износи седам одраслих и три
штенета, а у Новом Селу су ухваћена два штенета више; у Долову и Старчеву – по три пса, у Јабуци два... – навела је шефица
службе „Зоохигијена”.
Неопходно стрпљење
На по ме не ра ди, ка да не ко
примети већу концентрацију

тих четвороножаца на јавним
површинама, најбоље је да
одмах позове локално комунално предузеће (или месну
заједницу), које ће информацију проследити надлежнима у оквиру ЈКП-а „Хигијена”. У најкраћем року запослени службе „Зоохигијена”
изаћи ће на лице места, похватати све псе на које наиђу
и довести их у Градско прихва ти ли ште у Вла син ској
улици. Тамо ће животиње бити ком плет но збри ну те –
очишћене од паразита, ми-

крочиповане, вакцинисане и
стерилисане, а ако се у року
од петнаест дана не јави власник, биће понуђене на удомљавање.
Поступак регулисања броја
паса на улицама захтева време, али помаци су, ипак, видљиви. Илузорно је очекивати
да одједном буде уништена
цела популација, јер су и много богатије земље тек након
десетак година спровођења
сличног програма постигле
упадљивији резултат.
Ј. Филиповић

ПРИЈАВИТИ АГРЕСИВНЕ КУЋНЕ „ЉУБИМЦЕ”
Уколико је неко уједен, треба да код свог лекара одреди тежину повреде и да одмах након тога у „Зоохигијени” испуни образац. Веома је важно да уједени грађани дају што
прецизнији опис паса који су их напали, како ови не би били враћени на јавну површину.
Док једни то не знају (или се праве да не знају), други не
желе да се замерају комшијама, попут неких особа које је
напао њихов „љубимац”, већ им је лакше да туже Град.
О томе одлучује градска комисија, а само прошле године
обрађена су сто двадесет два случаја, од чега је у шездесет
случајева прихваћено вансудско поравнање. Већина тих повреда спада у категорију лаких.

Ветар као будућност Баната

донесе на нивоу државе. Очекује се да ће се и то десити у
наредном периоду...
Тако би већ у септембру текуће године могло доћи до
припремних радњи (околчавање и трасирање) приступних путева, као и њихове изградње, која би трајала до пролећа 2017. Планирано је да се
уради 60 километара нове
путне мреже. Истовремено ће
бити постављени темељи за
турбине и подземни каблови,
а почеће и изградња далековода којим ће се ветропарк спојити с постојећом електромре-

У галерији Дома културе у
Банатском Новом Селу недавно је одржана изложба
слика младе Иване Гвозденац. На званичном отварању
изложбе говорили су директор Дома културе Сорин Бољанац, академски сликар Петар Путић и Милица Лакичин, Иванина васпитачица,
од којих се могло чути више о
сликарском развојном путу
ове талентоване девојке из
Банатског Новог Села. Ивана
је самоука сликарка, која је
по професији васпитачица,
тренутно на специјализацији.

Ово је њена прва самостална
ретроспектива слика рађених
у техници уље на платну, које
су највећим делом настале у
последњих годину дана. Посетиоци су уживали у мотивима колористичких пејзажа
и апстракцијама које Ивана
највише воли да представља.
Ауторка истиче захвалност свима који су јој до сада
помагали у раду и били јој
подршка. Захваљујући томе
њене слике су нашле свој пут
до шире јавности и наставиће да плене пажњу љубитеља
уметности.
М. Ј.

СТАРИ ДОЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ

ПРОЈЕКАТ „ЧИБУК 1” ПОНОВО АКТУЕЛАН

Навикли су Доловци на ветар.
Некад му се радују, некад баш
и не... Ипак, сада се надају да
ће им ветар у наредним годинама донети нешто ново, што
ће много значити како њима,
тако и читавом окружењу.
Град Панчево би преко Долова, већ с јесени ове године,
могао да постане средина у
којој ће се градити први ветропарк у овој околини и један од првих у Србији. О плановима и динамици пројекта
„Чибук 1” причали су представници фирме „Ветроелектране Балкана” у четвртак, 10.
марта, у просторијама доловачке месне заједнице.
Пројекат „Чибук 1” актуелан је већ више година. Он
подразумева изградњу ветропарка од око 150 мегавати у
којем би снагу ветра укротило
и у електричну енергију претварало 57 турбина. Извршене
су све неопходне припремне
радње. Након откупа парцела
за постављање ветротурбина и
изградње далековода, урађених студија изводљивости и
утицаја на животну средину и
прибављања свих дозвола стекли су се услови за реализацију. Ипак, она још увек зависи
од закона који тек треба да се

сторијама ККК-а, наступиће Павле Убовић са својим оркестром. Овај миниконцерт почиње у 21 сат, а
свакако је реч о догађају
који не би требало пропустити.
А. Ж.

жом. Од маја следеће године
очекује се и постављање самих
турбина, а до краја 2017. ветропарк би могао да буде пуштен у рад.
Ветропарк ће се у суштини
на ла зи ти у КО Мра мо рак,
односно у Општини Ковин,
па ће та локална заједница
имати велике користи, која
ће се огледати и кроз финансијску добит, али и у разним
другим сферама. Ипак, и Долову ће као месту чији се
атар на сла ња на по ме ну то
ветропоље и чији мештани
имају земљиште управо на

потезу где ће нићи ветротурбине, нови путеви и те како
значити. Осим тога, већ неко ли ко го ди на „Ве тро е лек тране Балкана” финансирају
и пројекте подршке локалним заједницама, међу којима је и Долово. Удружења
грађана и институције могу
очекивати подршку за неколико инфраструктурних пројеката у укупној вредности од
шест хиљада евра, што је тако ђе ре че но на про шло не дељној презентацији.
Било како било, Долово већ
има неке користи од будућег
ветропарка. Парцеле које су
продали пре неколико година
Доловци још увек обрађују и
моћи ће то да раде и након изградње, а добили су одличну
своту новца у тренутку продаје. Село је такође већ користило поменути програм подршке локалним заједницама, а
с почетком изградње Долово
ће постати посећеније, па ће
сви у заједници, од локалних
кафеџија до трговаца и занатлија, имати користи. Уз све
то, постоји и могућност запошљавања овдашњих људи
приликом изградње, али и касније током рада ветропарка.
Н. Р.

Припреме
за велики пост
Доловци су и ове године
испоштовали
стари обичај паљења
ватри на Беле покладе. Тако се у недељу,
13. марта, у вечерњим
часовима, Долово шаренело од наранџастог
сјаја буктиња, али и од
малишана и оних мало старијих који су
уживали
окупљени
око пламена.
Овај обичај датира
од давнина, а у вези је
с почетком великог
ускршњег поста. Ватре
се пале на дан који је у црквеном календару обележен
као Беле покладе и увек пада
у недељу, пред почетак ускршњег поста. Ватре на симболичан начин треба да сагоре
све оно што је лоше у људима, па да они, тако прочишћени, уђу у дане поста. Раније је обичај био масовнији,
ватре су паљене готово испред сваке куће. Данас је можда мање заступљен, али још
увек живи.
Поред паљења ватри, за
покладе се спремају и конзумирају крофне, барена јаја и
шунка, као јака и калорична
храна која ће у наредним да-

нима због поста бити забрањена. Такође је чест призор
да окупљене око ватре разгаљују музичари, најчешће
хармоникаши. Лепо време у
овом периоду године допринело је да масовност обичаја
буде већа. У свакој улици горело је по неколико ватри,
најчешће на раскрсницама,
око њих су се играла деца, а
они мало старији су уз чашицу разговора и домаћег вина
и ракије уживали до ситних
сати. Све то будно је пратила
патрола доловачког Добровољног ватрогасног друштва,
која је камионом спремним
за интервенцију патролирала селом.
Н. Р.

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 19. март, 21 сат, сцена Културног центра: концерт
бенда „Stray Dogg”.
Понедељак, 21. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: ученици
клавира МШ „Јован Бандур” обележиће рођендан Јохана
Себастијана Баха.
Уторак, 22. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт „Пут ка белканту” студената соло певања ФМУ.
Среда, 23. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: соло певачи
проф. Татјане Стојиљковић приредиће ускршњи концерт.
Среда, 23. март, 17 сати, Клуб за одрасла и стара лица у Улици Јосифа Маринковића 25: концерт ученика Музичке школе.

Предавања
Четвртак, 24. март, 21 сат, Школа цртања Дома омладине:
предавање о скулптури у дрвету одржаће Марко Црнобрња,
вајар из Београда.

Програм за децу
Субота, 19. март, 12 сати, дворана Културног центра: „Позоришни матине суботом” – представа за децу „Балада о
Катици Прљавици”.

Изложбе
Понедељак, 21. март, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе „Жена – пет ставова” Маје Бегановић.
Уторак, 22. март, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе фотографија у оквиру Међународног фестивала подводне фотографије и подводног филма.

Тематски програм
Петак, 18. март, 17 сати, Клуб за одрасла и стара лица у
Улици Јосифа Маринковића 25: књижевно вече приредиће
Радица и Милан Милошевић.
Уторак, 22. март, 13.30, Народни музеј: поводом завршетка
изложбе „Ташнице”, Народни музеј и ученици другог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” приредиће ревију ташница
под називом „Ташнице из маминог и бакиног ормана”.
Четвртак, 24. март, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: путописни серијал – предавање „Упознај своју природу” приредиће Планинарско-еколошки клуб „Соко”.

Филмови
Уторак, 22. март, 20 сати, Изабински простор Културног центра: филмови 12. међународног фестивала подводног филма.
Среда, 23. март, 20 сати, Изабински простор Културног центра: филмови 12. међународног фестивала подводног филма.
Четвртак, 24. март, 20 сати, Изабински простор Културног центра: филмови 12. међународног фестивала подводног филма.
Културни центар

пет суб нед пон

КУНГ ФУ ПАНДА (синхронизовано, 3Д)

16.00

16.00

БРАЋА ПО БАБИНЕ ЛИНИЈЕ
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ЗОТРОПОЛИС – ГРАД ЖИВОТИЊА (3Д)

ПРОМОЦИЈА НОВОГ РОМАНА ВУЛЕТА ЖУРИЋА

ЋОПИЋ – ВИШЕ ОД ТОПЛЕ
УВАЛЕ ДЕТИЊСТВА
Спајање књижевних
језика двају писаца
као врхунски домет
новог Журићевог
романа
Због чега је Ћопић
један од наших
најомиљенијих писаца
Роман Вулета Журића „Република Ћопић”, у издању „Службеног гласника”, освојио је
крајем 2015. године награду
„Златни сунцокрет” (познатија
као „Виталова награда”) и
ушао, уз још пет домаћих романа, у најужи избор за НИН-ову
награду. Упркос успесима, као
и чињеници да се у 2015. години обележавала стогодишњица од рођења Бранка Ћопића,
досад су објављене само две
књижевне критике о овом роману, од којих је једну написала наша суграђанка, професорка и књижевна критичарка
Јелена Ангеловски, која је у
четвртак, 10. марта, разговарала са Журићем у пуној читаоници Градске библиотеке.
Пре но што је започео роман о
Бранку Ћопићу, Вуле Журић је
написао седам радио-драма о
српским писцима. Како је рекао,
уметници као књижевни ликови
отворили су пред њим свет пун
различитих индивидуалаца и занимљивих судбина. Почео је пишући радио-драму о Бори Станковићу, а последња у низу била
је она о Бранку Ћопићу.

Писање о уметницима аутору отворило свет пун занимљивих судбина
– Стеван Сремац, Бранислав Нушић и Бранко Ћопић
су наши најинвентивнији и
најпаметнији писци и воле их
чак и они који ниједан њихов
ред нису прочитали. То је зато
што међу нама постоји њихово предање и њихов језик, нешто познато. Њих тројица чине чаробни троугао наше књижевности, јер су сва тројица
били хипермодерни – изјавио
је Журић.
Јелена Ангеловски је приметила да врхунски домет романа „Република Ћопић” представља спајање Ћопићевог и
Журићевог књижевног језика и
стварање посебне духовне био-

графије Бранка Ћопића. Тај
поступак је, према речима аутора, подразумевао не само бављење пишчевом биографијом,
која јесте важна, већ поновно,
темељно ишчитавање његовог
целокупног дела.
– Наравно, било је значајно
сазнати које је године пошао у
школу, када му је погинула сестра, које године је објављена
јеретичка прича о њему, када је
његова мајка на конгресу АФЖ-а
рекла: „Мој Бранко не лаже” и
тако даље. Без тога се не може,
али све је то мање битно, јер се
биће целе драме заправо налази у делима. Код Ћопића се
притом много прожимају фик-

ција и стварност – објаснио је
Журић.
Он сматра да је Ћопић остао
непрочитан до данас, те да он није само топла увала нашега детињства, већ и много више од тога.
Публика је том приликом сазнала и да је аутор најпре хтео
да напише крими роман, који
би се бавио узроцима Ћопићевог самоубиства, међутим одустао је од тог, лакшег пута и
концентрисао се на Ћопићев
текст, као улаз у његов живот.
Београдска промоција романа заказана је за петак, 18.
март, и биће приређена у Студентском културном центру,
од 19 сати.

РАДИОНИЦА ЗА КАРИКАТУРУ И СТРИП

Драгаш у Чикагу

уто сре чет

16.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Породични кувар”
Керијен Данлоп
Џејми Оливер и његове колеге с канала „Фудтјуб” направили су сјајне мини-куваре, који садрже рецепте за најпопуларнија и
најкориснија јела.
Керијен Данлоп била је
међу Џејмијевим првим ученицима у ресторану „Фифтин”. Кување је од тада њена
професија, али и лична пасија, у којој ужива у свом породичном дому. Њена страст
према доброј, једноставној
храни приступачних цена
исијава са сваке стране ове
практичне књиге.
Овај сјајни приручник садржи 50 рецепата за јела која ће у вама изазвати осећај
као да вас је неко од срца загрлио: ту су рецепти за пријатну вечеру, једноставан
доручак, кување на велико и
узбудљиве посластице.
Керијен је одувек волела
да експериментише у кухињи, а откако је добила

Петак, 18. март 2016.
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Панчевац Никола Драгаш,
илустратор и карикатуриста,
две недеље је боравио у Чикагу и том приликом је приредио радионицу цртања за децу
из академије (основне школе)
„Свети Сава”. Током три дана
петнаесторо деце узраста од
седам до петнаест година учило је како да креативно размишља и црта портретну карикатуру и стрип. Након тога су
интересовање за Драгашеву
радионицу показала и друга
деца, па је сличан програм организован за још двадесеторо

јих радова и донаторска вечера
током које се сакупљао новац за
санирање и обнову манастира
Пресвете Богородице у Индијани. Продате су и три његове карикатуре, а сав новац је отишао
као помоћ манастиру. Николу
Драгаша је у Чикаго позвао свештеник Радован Јаковљевић,
који је желео да наш суграђанин своје цртачко умеће подели с децом из тог града.
малишана из других чикашких школа.
Како је објаснио Драгаш, потом су приређене изложба деч-

КОНЦЕРТ САСТАВА „STRAY DOGG”

КОНЦЕРТ УЧЕНИКА МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Хуманост и музика

Меланхолични инди рок

децу, преоријентисала се
на кување за породицу –
није желела да их храни
готовим јелима и индустријском храном, већ онако како су њу храниле мајка и бака.
Чак и ако мислите да не
знате да кувате, овај кувар
ће вам открити да то није
тешко научити.

Два читаоца који до среде, 23. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Које јело је најлепше на свету и због чега?”, наградићемо по једним примерком књиге „Породични кувар” Керијен Данлоп. 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.

Концерт бенда „Stray Dogg”
биће приређен у суботу, 19.
марта, од 21 сат, на сцени Културног центра Панчева. Реч је
о бенду који предводи кантаутор Душан Страјнић, а настао
је 2011. године. До данас је издао три албума – „Almost”, „Fire’s Never Wrong” 2012. и по-

следњи албум „Come Along
Wind” 2015. године. Састав је
свирао на свим већим фестивалима у региону и распродао
је концерте у „Американи” и
великој сали Дома омладине

Београд, малу салу „Лисинског” (Загреб), као и КИЦ „Будо Томовић” у Подгорици.
Поред Страјнића, чланови
бенда су и Марко Игњатовић
(соло гитара), Ана Јанковић
(виолина, пратећи вокал),
Владимир Милићевић (басгитара) и наш суграђанин Ре-

ља Илић (бубњеви). Гост на
овом концерту биће бенд
„Ивица”, који чине Иван Качавенда (вокал, акустична гитара) и Александра Андоновска (ел. гитара).

Ученички парламент Музичке
школе „Јован Бандур” приредио је у петак, 11. марта, хуманитарни концерт, а средства
прикупљена том приликом
(реч је о 11.110 динара) упућена су дечаку и девојчици из
Качарева чији је самохрани
отац недавно настрадао у саобраћајној несрећи. Према речима Анђеле Бувач из Ученичког парламента Музичке
школе, одмах по несрећи била
је покренута акција прикупљања новца за њих двоје, а сада је
она, кроз хуманитарни концерт, настављена.
Од ње смо сазнали и да ђачки парламент сваке године организује бар један концерт хуманитарног карактера, а као и

обично, одазив ђака за наступ
и овом приликом је био велик.
Композиције Баха, Гобера,
Хајдна, Бартока, Рахмањинова, Шопена и других композитора извели су ученици Средње музичке школе: Олгица
Милосављев, Александра Спасовски, Нина Ђокић, Ненад
Мићић, Ивана Иванић, Јелена
Јовановић, Анастасија Живковић, Вукашин Гогош и Анђела
Бувач. Било је то вече испуњено добром енергијом.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ОДНОС ПРЕМА СКУЛПТУРИ – У АПАТИНУ И ПАНЧЕВУ

КАД ВАНДАЛИЗАМПОСТАНЕ НАШ „БРЕНД”
За разлику од
Апатина, града
скулптуре, овде
се уметничка дела
уништавају и краду
Судбина дела
Мрђана Бајића,
Младена Маринкова,
Косте Богдановића...
Изложба фотографија под називом „Савремена скулптура
у Апатину / Симпозијум
скулптуре ’Меандер’ / Историјска чињеница и бренд града” историчарке уметности
Радмиле Савчић, која је отворена у четвртак, 10. марта, у
фоајеу Културног центра, била је одличан повод да се уђе
у причу о уметничкој скулптури у нашем граду. То је посебно интересантно када се
има у виду да се актуелни Бијенале уметности у Панчеву
развио из некадашњег Бијенала југословенске скулптуре.
Кренимо од Апатина. Како се
захваљујући раду Радмиле Савчић могло сазнати, Симпозијум
скулптуре „Меандер” у том граду се одржава већ 22 године. Захваљујући њему досад је настало преко 100 скулптура које се
налазе на отвореном и још толико њих галеријског формата,
чији су аутори уметници из Србије и иностранства. Од 1994.
године наовамо број скулптура
се повећавао и оне су освајале
просторе града, тако да данас
чине бренд Апатина. Улице, тргови, насеља и паркови у том
месту постали су нешто попут
малих изложби на отвореном.

Оно што је остало од Бајићевог „Кисеоника”
– Савремена скулптура била
је у експанзији осамдесетих
година, и то кроз манифестације као што су „Terra” у Кикинди, „Бакар” у Бору, „Бели
венчац” у Аранђеловцу, симпозијум у Апатину, па и Бијенале југословенске скулптуре
у Панчеву. И тада је било финансијских потешкоћа, али
људи из Апатина су успели да
изгурају причу до краја и да
учине да након колоније поједине скулптуре остану у самом граду – објаснила је Ивана Маркез Филиповић, уредница ликовног програма Галерије савремене уметности.
Као што је познато, прва Бијенална изложба југословенске
скулптуре у Панчеву отворена

је 1981. године и скулптура је
била у њеном фокусу све до
2000. године. Неке од скулптура насталих у том периоду било
је могуће видети пре две године на Бијеналу уметности у
Панчеву, који се бавио историјом те манифестације.
– У депоу Галерије савремене уметности чувамо мањи
део скулптура. Неке од њих су
оштећене док су биле на отвореном, а најчешћи узрок уништавања биле су крађе с циљем прикупљања секундарних
сировина – објаснила је наша
саговорница.
Занимљиво је то што су поједина дела оштећена унутар магацинских простора односно депоа у којима су „чуване” (дакле,

не на улици). Један од таквих
примера је и скулптура Мрђана
Бајића „Кисеоник”. Њу је Културни центар Панчева, односно
Град Панчево, својевремено откупио, али су је, док је чамила у
Црвеном магацину, непознати
починиоци уништили.
Већина скулптура се сада
чува у депоу између Галерије
савремене уметности и Музичке школе.
– Многе скулптуре су враћене ауторима, а оне које нису,
овде су јер је проблематичан
њихов транспорт или су њихови аутори преминули. Све у
свему, не можемо их излагати
због нерешених имовинских
односа – рекла је Ивана Маркез Филиповић.
Она је подсетила на инсталацију Косте Богдановића која је била монтирана на зграду
„Апола” поводом Бијенала
скулптуре у Панчеву. Приликом реконструкције тог објекта наменски рађена скулптура
је скинута с фасаде и тренутно се налази у депоу Галерије.
Досад нико из Дома омладине
није показао иницијативу да
она буде враћена на старо место. Међу уништеним скулптурама су и Буквићев „Мики
Маус” и рад Младена Маринкова код хотела „Тамиш” и
украдена је скулптура метка
Јелице Радовановић и Дејана
Анђелковића... Будући да су
Панчевци постали познати по
вандализмима над споменицима, вајар Марко Црнобрња
је пре излагања дрвених
скулптура у нашем граду осигурао своје дело, тако да је после панчевачког излагања успео на наплати штету која је –
наравно – начињена.

ПАНЧЕВАЧКА ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „ДУБИНА ДВА”

Масовна гробница о којој се ћути
У дворани „Аполо” у среду,
16. марта, приказан је нискобуџетни
експериментални
филм „Дубина два”, у режији
нашег суграђанина Огњена
Главонића, који је светску
премијеру имао у јануару на
46. Берлинале форуму. Реч је
о документарном остварењу
са елементима трилера, које је
начињено синтезом сведочанстава и снимака места где су
се десили злочини пре седамнаест година.
Како је објаснио Главонић,
„Дубина два” није документарна верзија играног филма „Терет”, на којем тренутно ради.
Међутим, захваљујући времену
и раду утрошеном за креирање
„Терета” он је дошао до много

нових сазнања, идеја и прича,
које је, да не би прљале и ометале главну нит и структуру будућег играног филма, таложио
и одлагао са стране, за неке нове, другачије покушаје.
– Може се рећи да је филм
„Дубина два” настао из артикулације управо тих нових сазнања и идеја које се нису
уклапале у причу нити у форму „Терета”. Будући да рад на
том играном филму траје годинама, а да његова експериментално-документарна форма није била новчано захтевна, решио сам да направим
нешто ново и непланирано, а
опет у уској вези с „Теретом”.
Иако стилски и жанровски
различити, мислим да се та

два филма надопуњују, тематски и у тону, и функционисаће, надам се, као диптих
– објаснио је редитељ.
„Дубина два” бави се откривањем масовне гробнице у београдском предграђу Батајница (што је обелодањено 2001.
године), са више од 700 људских тела која су током НАТО
бомбардовања Србије 1999.
године ископавана из примарних масовних гробница на Косову и превожена хладњачама
на тајне локације у Србији.
„Данас, 15 година касније,
упркос чињеници да се највећа масовна гробница налазила
недалеко од самог центра Београда, и да је међу телима
пронађено и седамдесет пето-

ро деце – на том месту нема
никаквог обележја нити споменика, а скоро нико данас у
Србији и не зна за овај случај
нити причу иза њега. Она је и
даље јавна тајна”, наведено је
у опису филма.
У покушају да открије, расветли и да глас овим причама, и даље закопаним у тишину, „Дубина два” се медитативним и хипнотишућим стилом обраћа директно доживљајима, машти и осећањима
гледалаца.
Након пројекције о филму
су говорили Владимир Миладиновић, Сандра Орловић и
Огњен Главонић, а Александра Секулић је била модераторка.

ИЗЛОЖБА О ИСТОРИЈИ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

Ала смо се наодмарали
У Свечаној сали Народног музеја у уторак, 15. марта, отворена је изложба Музеја Војводине „Ала смо се наодмарали...”, која посетиоцима, на
атрактиван начин, приказује
омиљена места на којима су се
Војвођани одмарали крајем
19. и почетком 20. века. Ауторке изложбе др Агнеш Озер
и Милкица Поповић су уз богату музејско-архивску грађу
и предмете из приватних колекција испричале занимљиву
причу о летовањима на Јадранском мору, зимовањима
на планинама и боравцима у
бањама, на рекама и језерима.
– Историја слободног времена и уопште социјална
историја неправедно је занемаривана и предност се увек
давала политичкој и војној
историји. Мој циљ је био да
осветлимо једну тему која је
таворила и о којој сви поне-

што знамо, а у ствари се тиме
нико није озбиљније бавио –
казала је Милкица Поповић.
Прве трагове о туризму у
Војводини она је пронашла
међу новинским огласима из
друге половине 19. века и показало се да су тада људи најчешће одлазили у бање по
Европи и у Србији. У то време
Врњачка Бања је била права
топ-дестинација, с већим бро-

јем ноћења него у било ком
одмаралишту на Јадрану.
У 19. и почетком 20. века
одласци на одмор били су
привилегија богатих.
„Најчешће се ишло на излете
у природу, као и на обале река и
језера, које су биле веома популарна купалишта. Престижно
је било једном годишње променити климу, отићи у неку светску или оближњу бању, али и на

планински свеж ваздух. Промена здравствених схватања о мору као лечилишту утицала је на
све бројније одласке на летовања, нарочито између два светска рата”, наводи се у каталогу
који прати изложбу.
Ситуација се променила након Другог светског рата, по
доношењу одредбе о плаћеном годишњем одмору.
– Тада је држава морала да
едукује становништво како
да проводи годишњи одмор,
да се тих дана заиста одмара,
а не да иде да ради – додала
је Поповићева.
Др Агнеш Озер се посебно
посветила историјском развоју
омиљеног новосадског купалишта на Дунаву – Штранда. Како је рекла, технички опис и
опремљеност Штранда датирају још из 1911. године.
Изложба ће бити отворена
до 14. априла.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Бекство у Корнвол"
Лиз Фенвик
После успешног првенца
„Кућа у Корнволу” Лиз
Фенвик се у новом роману
„Бекство у Корнвол” изнова посвећује том суровом и
дивном делу Енглеске, али
с потпуно другачијим заплетом. Овог пута је лепота Корнвола дата кроз очи
једне Американке, а њена
приповест свакако није
свакидашња.
Одрасла као послушно
дете које у свему удовољава захтевним родитељима,
уд Ворен на самом прагу
цркве, у венчаници, схвата
да јој живот кроје други.
Ношена слепим нагоном,
уд се окреће и бежи, не само од венчања већ од читавог дотадашњег живота,
остављајући пред олтаром
једног доброг човека, бесну
мајку и сватове који ће је
оговарати најмање целе
наредне године.
Мучена грижом савести
и стидом, али решена да
истраје у својој првој побуни, уд путује у Енглеску и

стиже у Пенгарок, оронулу
племићку кућу на врху литице у Корнволу, где прихвата посао да каталогизује
огромну библиотеку породице Тревилион. За уд је
та кућа добродошло уточиште: пуна је историје и тајни, али када буде приспео
њен нови власник Тристан
Тревилион, постаће јасно
да Пенгарок није баш сваком прирастао за срце...

Два читаоца који до среде, 23. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Које место је за вас препуно лепоте?”, наградићемо по једним примерком књиге „Бекство у Корнвол”
Лиз Фенвик. 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

Песме уместо пилула
Драгана Стојић
ПРЕДСТАВА „Воз” у „Звездара театру” једна је од
оних које морате погледати
бар двапут у животу, јер поставља питања о суштаствености човековог постојања.
Представа коју треба гледати у различитим животним
околностима, раздобљима и
расположењима. Не само
што овај филозофски текст
Кормака Макартија ангажује сваког гледаоца да се запита о свевременој теми вере већ је ту и маестрална
глума наших великих уметника Воје Брајовића и Сергеја Трифуновића. Напуштајући салу, публика ћути,
не чују се коментари, смех,
уздаси или критике, већ свако понаособ остаје замишљен, покушавајући да одговори на питања на која су
нас навели Црни и Бели.
ПРЕДСТАВА ЗА МЛАДЕ:
Као мајка деветогодишње
девојчице препоручила бих
представу Омладинског позоришта „Дадов” „Секс за
почетнике”, у режији нашег
суграђанина Владана Ђурковића. Овај комад се на занимљив начин бави едукацијом младих и одговара на
питања која занимају тинејџере, а можда немају кога
да питају.
ПОЕМА Стевана Раичковића „Записи о Црном Владимиру” је књижевно дело коме се најчешће враћам. Као
медицински радник непрестано се срећем с болесним
људима који само размишљају о болести, немају снаге да себи разведре мисли,
немоћни седе у чекаоници и
пребирају по анализама и

папирима. Ова поема представља трагање за речју која
је лековита. Владимир Пурић, Ром који је био заједно с
песником у десетокреветној
соби, затражио је од Раичковића да напише песму о њему. Песма уместо пилула –
жеља је свих нас који радимо
у здравственим установама.
ИЗЛОЖБА: Препоручила бих
и изложбу „Пупин – од физичке до духовне реалности”
у Историјском музеју Србије.
Она прати Пупинов пут од
детињства преко школовања
до научног рада и приказује
колики је његов допринос науци, култури и националној
политици. Ова поставка
представља целокупно стваралачко дело славног научника. Апликација „Пупин”
коју можете имати на свом
телефону или таблету омогућује још боље искуство, а упознавање с радом идворског
научника још је лакше и интересантније.
Драго ми је што се наш
град може похвалити муралом с ликом Михајла Пупина, који је настао на иницијативу Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин”.
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КУЛТУРА: ВРШАЦ

ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

ИЗЛАЖЕ ЈЕЛЕНА ГОРИЧКИ ИЗ ВРШЦА

МАТИЋ: ПРАВНО НАСИЉЕ НА ДЕЛУ!

Пиксел једнако пигмент
Вршчанка Јелена Горички
представиће се изложбом радова „Слике које можете немати” у четвртак, 17. марта,
од 19 сати, у Галерији Бате
Михаиловића у Панчеву.
Како је објаснила Јелена
Гуга, историчарка уметности, Јелена Горички је 2012.
године започела истраживање из којег је извукла тезу да

је „пиксел једнако пигмент”.
Тада је почела да креира серију дигиталних предложака
за слике настале у „Фотошопу”, које у даљем раду преноси у поље реалне слике. Излагачки концепт је био такав
да су заједно излагани дигипредложак и реална слика у
реалном простору.
„Сада долази до инверзије
поступка, реална слика, која
је у међувремену ’напустила’
свој физички облик, улази у

поље дигиталног, виртуелног
окружења и наставља да егзистира у ’новом облику’.
Читав пројекат ’манипулише’ теоријом невидљиве границе између виртуелне реалности (ВР) и стварног света и
испитује могућности ВР-а у
контексту савременог сликарства”, објаснила је Јелена
Гуга.

Јелена Горички је дипломирала на Академији уметности у Новом Саду, одсек
сликарство, у класи професора Милана Блануше. Досад је
имала више самосталних изложби и учествовала је у
бројним уметничким пројектима. Панчевци су имали
прилику да се делимично
упознају с њеним стваралаштвом на изложби приређеној у оквиру фестивала „Хајде да виримо”.
Д. М.

ЗДРАВСТВО

ГРИП ПОД БУДНИМ ОКОМ
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ЈЕДАН СЛУЧАЈ ЗАРАЗЕ ВИРУСОМ
ТИПА А Х1Н1
На основу показатеља географске раширености, у Јужнобанатском округу регистрована је стопа инциденције обољења сличних грипу
на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период – стоји
у саопштењу панчевачког Завода за јавно здравље издатом у четвртак, 10. марта.
Како кажу у Заводу, у односу на период од 29. фебруара до 6. марта тренд инциденције обољења сличних
грипу је прошле недеље био у
порасту у општинама Панчево и Ковин, док је у осталим
општинама Јужнобанатског
округа остао на истом нивоу
посматрања, али је и даље далеко испод прага средњег интензитета вируса. Анализом
Популационог надзора пријава обољења сличних грипу
за 2015/2016. годину, од 1.
октобра прошле до 6. марта
текуће године број пријављених на територији целог јужног Баната износи 1.491,
што је за 58 процената мање
него у истом периоду посматрања у сезони 2014/15, када
је износио 3.567.
Кад је реч о вирусолошкој
ситуацији, од почетка надзора, на територији Јужнобанатског округа из три узорка
(два болничка – из Опште
болнице Панчево и Опште
болнице Вршац и један сен-

тинелни из Дома здравља
Панчево) потврђена је инфекција вирусом грипа типа
А Х1Н1, и то код једног пацијента из сентинелног надзора панчевачког Дома здравља. Лабораторијску потврду
инфекције дао је Центар за
вирусологију Одељења за инфлуенцу и друге инфекције
Института за јавно здравље
Војводине.
Завод за јавно здравље подсећа да се у случају појаве
симптома грипа (температура преко 38 степени Целзијуса, суви кашаљ, отежано дисање и болови у мишићима и
зглобовима) треба јавити изабраном лекару, обавезно одлежати, узимати доста течности (супе, негазирани сокови,
лимунада, чајеви...) и често
проветравати просторију, а
лекове користити искључиво
по савету лекара.
Зараза вирусом грипа може се превенирати вакцинацијом, а ваља подсетити и на
опште мере превенције: покријте уста и нос марамицом
када кијате и кашљете, а употребљену марамицу одмах
баците у канту за отпатке,
редовно перите руке текућом
водом и сапуном, избегавајте
руковање, грљење и љубљење
ако кијате и кашљете и ветрите простор у којем боравите.
Д. К.

Расписани су избори за вршачку скупштину и почеле су, како то политичари воле да кажу, предизборне радње. Добри
познаваоци прилика у том граду најављују да ће после овог
локалног изборног циклуса
ствари бити знатно другачије
него до сада, те да ће досадашња гарнитура власти, у којој
су се мењали дресови, али не и
играчи, морати да уступи место другима.
Разлога за ту тврдњу је више,
а као опште место, које нико
не прескаче док је образлаже,
јесте чињеница да Љубисав
Шљивић (прочитати текст
„’Шљива’ на оку града”, „Панчевац” број 4653) и група његових еспеесоваца из Вршца
већ годинама ни по коју цену
не желе да испусте контролу
над јавним комуналним предузећем „Други октобар”, по нашим саговорницима, извором
новца, финансирања СПС-а и
моћи. С тим се остали локални
политичари не мире...
У суботу увече у Вршцу се догодило нешто што одавно у
Србији није виђено: грађански
протест! И то какав: преко сто
аутомобила окружило је зграду СО Вршац. Људи су уз сирене, пиштаљке и гласне повике
протестовали јер је Општинска изборна комисија одбила
листу ГГ „За бољи Вршац” за
одборнике. Ово је повод за
разговор с Браниславом Матићем, овлашћеним лицем ове
групе грађана.
ПАНЧЕВАЦ: Каква је политичка ситуација у Вршцу? Је
ли код вас све стабилно?
БРАНИСЛАВ МАТИЋ: Ситуација се прилично мења,
баш сада. Учесници у политичком животу су исти, годинама. И ми као група грађана
„За бољи Вршац” присутни
смо у локалном парламенту;
имамо три одборника од 45
укупно. Општину води група
грађана ВРЕР, корпорацијска
творевина коју је, између
осталих, стварао и Љубисав
Шљивић, први човек СПС-а,
који има континуитет у власти још од доба комунизма, а
наступа као опозиција. Сјајна
прича. Суштина ових избора
јесте Шљивићева борба за
ЈКП „Други октобар” и контролу великог капитала, све
остало је фарса. Да би то урадио, улази у разне дилове.
Главни идеолог прљавих работа је Брана Дангубић, кога
је Шљивић пребацио у ВРЕР
из СПС-а. Они стоје и иза одбијања наше листе. Аморфни,
неухватљиви модели владања
Шљивићев су специјалитет.
Помаже ту и Јовица Заркула,

Бранислав Матић: „У питању је муљање, покушај крађе”
моментално председник СО
Вршац. Али ђаво је однео шалу, то више не може да се трпи и гледа, претерано је.
• Због чега је дошло до поништавања ваше кандидатуре?
– Не могу то да објасним,
ради се о муљању, покушају
крађе. Оно што је јасно јесте
да нико од поменутих није
обраћао превише пажње на
нас све док нисмо донели највећи број потписа у историји
вршачког парламентаризма –
1.660. Тада је настала гужва.
Илустрације ради, еспеесовци
су, када су им поништили дуплиране потписе, морали да
их скупљају поново, ВРЕР није
саставио целу листу, а СНС,
машинерија, имао је нешто
мање потписа од нас. Шљивићева екипа је схватила да смо
најјачи, па је Дангубић створио
општинску изборну комисију
коју је могао да контролише.
Манипулација. Када гледате
законе, онда је све по пе-есу,
али када погледате фактичко
стање, видите да СПС има већину чланова изборне комисије: де јуре је океј, а де факто је
фарса.
• Шта се конкретно догодило у вези с вашом листом?
– Листу, с целом беспрекорном документацијом, предали
смо комисији. Почели су проблеми: гледани су нам зарези,
али у реду – чланови комисије
су измишљали разлоге за одбијање, а ми смо по хитном
поступку одговарали аргумен-

тима и документацијом. Ипак,
упутствима су дерогирали закон и донели су решење о одбијању листе. Двоје је било за
прихватање листе, четворо
против и, што је најсмешније,
шесторо је било уздржано?! То
је стручно тело, није политичко, не можете ви у стручном
телу да будете уздржани; ако
да је те оце ну ис прав но сти
неког прав ног акта или валидно сти до кументације, не
мо жете да кажете: „Не умем
то да оценим”. Па, онда изађи из комисије да на твоје
место дође неко ко зна. Уздржани су прегласали људе са
ставом својим уздржавањем.
Али то је маска, очито је да су
инструисани. И тако је створена атмосфера дербија: ми
против свих. То нама и одговара пред изборе, јер у таквим ситуацијама обично један учесник добије половину,
а други другу половину.
• Али до избора треба и да
стигнете...
– Тако је. Нисмо пристали
на то да будемо први људи у
историји вишестраначја у Вршцу којима је забрањено да буду бирани. Одлуку о одбијању
наше локалне листе донели су
на основу закона који се односи на избор народних посланика. Ради се о правном насиљу, па смо разговарали са
адвокатом који је и члан Републичке изборне комисије. Он
нам је рекао да је ово зрело за
покретање кривичних пријава

због угрожавања равноправности и дискриминације. Наравно, однео сам већ жалбу у
Управни суд и приложио документацију, што је по налогу суда морала да уради и Општинска изборна комисија. Суд има
обавезу да донесе одлуку за
највише 48 сати, а може да
прихвати или одбаци жалбу.
Ако је одбаци, то је коначно, а
ако је прихвати, постоје две
могућности: прво – да врати
предмет изборној комисији на
одлучивање, а друго – да због
кратких рокова сам суд преиначи првобитну одлуку комисије. У пракси се најчешће дешава ово друго, а ми очекујемо
да ће тако бити и у нашем случају.
• Како је дошло до грађанског протеста?
– Када сам прошле суботе
на наш сајт ставио информацију да идем да преузмем решење о одбијању, за 31 минут
грађани су аутомобилима опколили зграду Скупштине општине! Закрчили су четири
централне улице. Пиштаљке,
трубе, дланови, гласови... Одмах сам јавио полицији да се
грађани спонтано окупљају.
Врло коректно је реаговала.
Телевизија Н1 је била ту, дао
сам изјаву и потом замолио
људе да се мирно разиђу, што
су грађани и учинили.
• Срећно на изборима.
– Само нека буде онако како
грађани желе.
С. Трајковић

ШЉИ ВИЋ: ОВО ЈЕ ЛИНЧ, ТУ ЖИ ЋУ ВАС
Пошто смо прошле среде у поподневним сатима примили незадовољну групу грађана која је изнела низ тешких
оптужби на рачун Љубисава Шљивића,
покушали смо да путем фиксног телефона, јединог који смо имали, ступимо у
контакт с њим. Било је, истина, очекивано да се нико неће јавити, јер је реч о
предузећу које не ради у вечерњим сатима. Зато смо текст „’Шљива’ на оку
града”, у цајтноту због термина штампе,
пустили без коментара друге стране.
Сматрали смо и да ће до овог броја,
дакле током седам дана, озбиљан политичар попут Шљивића реаговати тако што ће нас позвати или пустити
имејл с демантијима. Како је Бранислав Матић, наш саговорник у овом
броју, поновио оно што смо чули претходне недеље и пошто је апострофирао
Шљивића као човека који манипулише
Општинском изборном комисијом, потрудили смо се да успоставимо и директан контакт с њим, односно да

набавимо његов приватни број мобилног телефона.
Позвали смо га, представили се, објаснили му да га Вршчани другу недељу
заредом издвајају
као покретача закулисних политичких радњи,

као и да је означен као манипулатор у
предизборним активностима. Замолили
смо га за коментар преко телефона и
предочили му могућност да се видимо,
јер желимо да поштујемо правила новинарског заната. Он је прво рекао да је
реч о „харанги”, да му је „јасно да се
разговор снима”, иако то није био случај, и потом додао:
– Општинску изборну комисију је именовала СО Вршац и ја с њом немам никакве везе. Видим шта радите: „средили
сте” Панчево, па је сада на ред дошао
Вршац. Ако објавите још нешто где се ја
помињем, тужићу вас, ово је линч. А
могу и да вратим истом мером. У колима сам, журим на састанак.
Покушали смо да му објаснимо да не
знамо о коме и чему говори кад каже
„средили сте”, да га зовемо из професионалних разлога, како бисмо чули
другу страну, а онда смо схватили да је
с друге стране мук. Шљивић је спустио
слушалицу.
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„ПРОКОН ТЕН” ПРОТИВ ВАЗДУШНИХ ЈАСТУКА

„ПОСЛУЖЕЊЕ” У „ЕЛДОРАДУ”

Систем о коме
се мало зна
Механичко увлачење
волана
Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година произвођачи аутомобила су масовно прибегавали маркетиншком трику који је подстицао
продају. На задња стакла возила лепљене су налепнице
које су биле веома уочљиве с
циљем да потенцијалним
купцима предоче перформансе или опрему аутомобила.
Тако су се на стаклима аутомобила тих година често налазили натписи: ГТИ, „специјална серија”, АБС...
Петнаест година развоја
Већина је рекламирала иновативне технологије и активну
заштиту, као што су систем
против блокаде кочница или
ваздушни јастуци, сада већ
стандардни у готово свим аутомобилима данашњице. У рекламирању и примени иновација
предњачио је, наравно, „Мерцедес”, који је током осамдесетих
развио технологију ваздушних
јастука са идејом да приликом
чеоног судара заштити возача
од ударца у управљач. Већина
компанија је следила овај пример, али не и „Ауди”...

Све до 1994. године на ексклузивнијим моделима „Аудија” нисте могли да видите налепницу „кватро” или „прокон
тен” – мало познат и прилично
компликован систем који је
произвођач из Инголштата користио уместо ваздушних јастука. Неки би помислили да
је коришћењем тог вида заштите возача приликом судара
„Ауди” технолошки каскао за
осталим произвођачима, али
заправо није тако. Све је почело 1970. године, када је та компанија направила први полигон за креш-тестове желећи да
испитује конструкције својих
аутомобила и тиме допринесе

сигурности путника. Велики
број инжењера био је фокусиран на студију фронталног судара и последице на путнике
приликом такве саобраћајне
несреће.
Међу поменутим стручњацима био је и Елмар Волмер,
вероватно кључна особа која
је одговорна за развој система
„прокон тен”. Стручњаци из
„Аудија” су сматрали да возачи приликом фронталног судара задобију повреде углавном од волана. Док су други
радили на томе да направе баријеру између волана и возача
у виду јастука, Волмер и његови сарадници желели су да
„склоне” управљач.
Челичне сајле везане за мотор
Укратко, приликом судара волан се увлачио надоле, док су
се сигурносни појасеви затезали, чиме се спречавало да
возач и сувозач ударе о контролну таблу возила. Систем
је био сачињен од веома јаких
челичних каблова који су били везани за осовину волана,
мотор и појасеве.
С обзиром на то да је „Ауди”
монтирао моторе у своја возила уздужно и што ближе предњем бранику, „прокон тен” је
функционисао боље него што
се очекивало. Када аутомобил

удари у нешто, мотор је први
део возила који трпи последице удара, а препрека на коју је
аутомобил наишао погураће
га ка кабини. Челични каблови који су везани за задњи део
мотора повлаче волан надоле
и затежу појасеве. У званичну
употребу „прокон тен” је ушао
1986. након много година тестирања и испитивања, јер је
Волмар желео да буде стопроцентно сигуран у његову ефикасност и поузданост. Сличан
систем заштите није виђен до
тада, али ни након патентирања Волмеровог изума.
„Прокон тен” је уграђиван у
моделе 100, 200, В8, као и у
поједине „аудије” 80 и 90. Последњи аутомобили фабрике
„Ауди” који су поседовали
овај вид превенције повреда
направљени су током 1994.
„Прокон тен” се показао као
поуздан, али је био прилично
тежак, а развој ваздушних јастука је напредовао па су они
током времена постали поузданији. Ипак, технологија и
даље напредује, као и развој
јаких а лаких материјала,
што би можда навело инжењере из „Аудија” да поново
размотре употребу система
сличног „прокон тену”, на
шта компанија из Инголштата и даље полаже право.

Новији аутомобили су свакако сигурнији од возила
која су прављена ранијих
година. Системи активне и
пасивне безбедности, као и
сама конструкција модерних четвороточкаша појачавају осећај сигурности њихових власника, што највероватније доприноси томе
да се они више опусте у саобраћају. Можда баш због тога много већи број новијих
аутомобила учествује у саобраћајним незгодама у односу на старија возила.
Пре доношења закона о забрани вожње под дејством
алкохола модел „кадилак
елдорадо” из 1957. године у
одељку за рукавице имао је
мини-бар с металним чашама које су помоћу магнета
стајале на својим местима
током вожње. Поред „комплета за послуживање”, у поменутој прегради се налазио
и женски сет за улепшавање.
Уколико сте возач у Данској, имате и неке чудне
обавезе које су прописане
законом. У случају да коњска запрега пролази поред
вашег аутомобила, а у том
моменту се коњ узнемири и

уплаши, морате зауставити
возило ако је то потребно и
прекрити га.
Ваздушни јастуци су опрема која је свакако добродошла у сваком аутомобилу,
иако у малом проценту могу
да буду и фатални. Први забележени чеони судар двају
аутомобила који су имали
ваздушне јастуке догодио се
1990. године, а оба возача су
из својих аутомобила изашла без икаквих повреда.
Фабрика аутомобила „Форд”
је за полирање нових возила
користила перје ноја. Сматрало се да оно уклања вишак
статичког електрицитета са
аутомобила.
Брус Ли је до данас остао један
од највећих мајстора борилачких вештина, али није био
вешт баш у свему. Његови
пријатељу су у многим интервјуима након његове смрти говорили да је био веома лош
возач и због тога их је често
молио да га они возе. Податак
да је неприкосновени борац
лоше возио произилази можда из чињенице која је такође мало позната широј јавности: био је кратковид.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

АУТОМОБИЛ ЈЕ КАО И СОБА
Унутрашњост аутомобила
односно седишта и тапацирунзи захтевају одржавање
и чишћење, као и теписи и
намештај у стамбеном простору. Улога тапацирунга је
да нам путовање учини пријатнијим, али уколико се запусти, може га учинити веома непријатним.
Тканине на седиштима,
сунђери и тепих на поду возила прикупљају велику количину блата, прашине, бактерија, гљивица и других
микроорганизама и честица
које могу утицати на здравље човека. Нешто од тога се

услузи су вам сервиси за прање возила који у својој понуди имају ту врсту услуге.
Приликом избора једног од
њих најбоље је распитати се
на који начин они перу тканине у аутомобилу, јер нису
сви опремљени машинама уз
помоћ којих ће тај посао бити квалитетно урађен.
Акценат је на отклањању
воде и влаге из тепиха и тканина након третмана. Дешава се да након прања вода
остане у седиштима и тканини и они се суше и по неколико дана. Услед тога ћете седети на мокрим седи-

уноси у унутрашњост возила
путем обуће, одеће, ствари
које превозимо или пак путем вентилационог система
ако он није чишћен или уколико на њему није редовно
мењан филтер.
Редовно усисавање кабинског простора је свакако добра превенција, али није и
довољно. Решење је у дубинском прању тепиха и тапацирунга, које би требало радити бар једанпут годишње. На

штима, а непожељне честице и микроорганизми неће
бити уклоњени – остаће у
води. Уз то, ствар се може
погоршати, јер је влажна
средина веома погодна за
развој буђи.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУТО-КОД кључеви, израда кључева, кључ сервис. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (215749)
ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1991. годиште, бензин,
гас. 064/380-55-79.
(216058)
КОМБИ рено трафик,
теретни, 700 евра, истекла регистрација, исправан. 063/879-03-55.
(4653)
ЈУГО корал ин 1.1, 2006,
атестиран плин, гаражиран, регистрован.
064/142-55-93. (216060)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (216068)
ПРОДАЈЕМ пежо 206,
1.9 ДИ, 2000. годиште,
хитно, повољно.
063/319-772. (216354
ФИЈАТ стило, 1.9 ЈТД,
2005, троје врата, регистрован, у одличном
стању. Цена по договору, хитно. 063/329-075.
(216149)

РЕНО кангу, 1.2, 16 В,
2002. годиште, путнички, на име купца, одличан. 064/327-60-52.
216392)
ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2008. годиште, клима,
централна, итд, власник.
065/848-58-66.
(216354).
ОПЕЛ зафира 2001. годиште, у добром стању,
седам седишта, дизел.
063/823-29-61. (215293)
ФОЛКСВАГЕН поло,
1996. годиште, цена
1.050 евра. 063/863-8594. (216163)
ПРОДАЈЕМ комби застава ривал 2004, повишен, продужен, повољно. 060/028-14-80.
(216273)
ПРОДАЈЕМ БМВ 316,
2002, 1.8, одличан, очуван. 060/028-14-80.
(216272
РИО караван, 2002, фабричко стање, клима,
1.950, замена. 065/80911-83. (216231)

ОГЛАСИ

СЕАТ алтеа ХЛ, 2008,
1.9 ТДИ, први власник,
купљен нов у Србији,
одлична опрема. 345534, 064/246-05-71. (и)
ТОМОС аутоматик,
1986, 200 евра; 1988,
300 евра, фабричко стање, регистровани.
064/171-22-13. (216243)
НИСАН примера, караван, 1997. годиште,
управо регистрован, одличан мотор. 065/33355-25. (216465)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне, неисправне, не старије од
1987. 064/171-22-13.
(216243)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.000 евра. 062/19336-05. (216200)

ФИЈАТ пунто 2002,1.2,
16 В, металик сиви, алу
фелне, одличан, власник. 069/504-55-93.
(2126155)

ФИЈАТ брава 1.2, 6 В,
2001, петора врата, клима, 174.000 км, у екстра
стању. 064/130-36-02.
(216405)
РЕНО твинго, 1.2, 2003,
клима, кожа, панорама
кров, атестиран плин.
064/130-36-02. (216405)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
троје врата, атестиран
плин, 77.000 км, власник.
064/130-36-02. (216405)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијеру у одличном
стању, регистрован.
064/154-25-82, хитно.
(216450)
ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007,
петора врата, црвен, одличан, 1.850 евра.
064/321-77-99. (4653)

СТАЛНИ откуп свих врста возила, катализатора, алата, пољопривредне механизације. Продаја делова, мотора,
комби возило Т-2 дизел.
063/782-82-69, 066/409991. (215791)
КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра. Плаћам најбоље. 065/80911-83. (216231)
МАШИНЕ

ВОЗИЛА

КОМБИ фолксваген
2002, путнички, 8 + 1
као нов, купљен овде.
063/436-863. (216123)

ШКОДА фабија амбијент 1.4, 2008, прешао
82.000 км, власник, регистрован годину.
064/130-36-02. (216405)
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ОТКУПЉУЈЕМ аутомобиле, камионе, тракторе, долазим на ваш позив, катализаторе, продаја делова. 069/20300-44. (215791)

ОПЕЛ астра 9, 1.2, 2000,
3В, 5 Б, регистрован, одличан, 1.450. 064/32177-99. (46539

ВРШИМ откуп свих врста аутомобила, комби
возила, камиона, катализатора, продаја делова и мотора од 80 до
3.000 евра. 068/423-9560. (215791)

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2007. годиште, регистрован до новембра,
власник. 060/375-77-11.

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
700 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.

ПРОДАЈЕМ трактор,
плуг, сетвоспремач,
шпартач, сејалицу, прскалицу и шпедитер.
060/660-79-60. (215967)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 504, са плугом. 251-68-44.
(216207)
АПАРАТИ

КИНО филмове 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(216095)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу, око 200 кг, Владимировац. 064/271-5429. (2161189

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправак телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(216304)

ПРОДАЈЕМ мангулицув
црну, 6 коза и јариће и
мале мангулице. Може
и замена. 063/835-7622. (216103)

ТВ половни, разних величина, замрзивач горење, са фиокама. 348975, 066/348-975.
(216181)

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

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (216214)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(215925)
СВИЊСКЕ полутке, прасићи, јефтино, јелке за
цеђење пилића.
065/614-74-40, 633-250.
(215700)
ПРОДАЈЕМ преосталу
нову циглу, мали формат. Сечем, цепам дрва.
064/271-56-57. (215596)
ПРОДАЈЕМ шест коза с
јарићима, може и замена, продаја два магарца. 064/121-43-65.,
(216043)
ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, 20 комада, греде
3 м (10 х 10), гаражна
врата. 062/972-66-35.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, 110
евра. 062/170-4310.(216072)
РАСАД парадајза, краставаца, паприке, продајем, Брестовац.
064/140-50-23, 062/16570-20, 013/626-285.
(216091)
ПРОДАЈЕМ 210 беле
фасадне цигле, 30 метара подних плочица.
064/221-36-12. (216099)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку и карабин лицима
са дозволом. 063/537003. (216114)

КИРБИ нов, шерпе ростфрај нове, трпезаријски
сто, столице, фотеље терасне, сто, столице.
064/955-51-85. (216130)
СВИЊЕ за клање на
продају. 064/958-35-76,
263-44-09. (216288)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, витрину, комоду, сто + четири
столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухињу, дечја колица, телевизоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме,
бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф)
ПРАСИЋИ, детелина,
слама и прекрупач на
продају. Петефијефа
113. Тел. 323-123.
(2161949
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде за степеништа и терасе, ПВЦ и АЛУ столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (216199)

УСТУПАМ фиксни телефонски број. 063/354520. (216261)
ПРОДАЈЕМ дрвену бурад од 44 и 92 л.
063/354-520. (216261)
ТОПОЛОТНЕ пумпе(70
– 400 м2), најекономичнији вид грејања.,
062/118-26-81. (216260)
МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
216266)
ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе, судоперу, ел.
шпорет. Тел. 064/25562-32. (216230)
ПРОДАЈЕМ квалитетне
лепе столице, вишенаменске. 061/110-98-10.
(216245)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, судо-машине, половно, гаранција. 063/775-59-08.
(216310)
ПРОДАЈЕМ кучиће малтезера, старе 45 дана.
061/308-68-64. (216309)
ВЕШ-МАШИНА, микроталасна, фрижидер, судопера с радним висећим, двосед, регал, комоде, ормани, писаћи
столови, звучне кјутије 2
х 120 вати, шиваћа багат, теписи. Тел.
063/861-82-66. (216312

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
половне делове. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (216е355)
НА ПРОДАЈУ краљица
пећи, 16 струњача за
фитнес, 1 нова блажујка. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (216360)
НА ПРОДАЈУ калдрма,
коцка. Чистим таване,
подруме и дворишта, са
својим превозом.
064/503-31-35. (216385)
ТВ са постољем, електрични шпорет, кауч,
брачни лежај, кухињски
елементи, столице са
наслоном. 064/245-2277. (216468)
ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ,
дакон, половна, 32
кв.Тел. 062/826-13-20,
633-396. (216445)
ПРЕОСТАЛЕ количине
пелета, продајем. Тел.
063/774-24-84. (216435)
ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње. Могућност клања, печења и
доставе. 060/037-11-96,
064/290-50-29. (216380)
ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидер. 063/87951-40. (216383)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000
динара. 371-568,
063/773-45-97. (216397)
ПРОДАЈЕМ букова дрва,
багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364-310.

ПРОДАЈЕМ индустријске машине за шивење,
ендлерица, оверлок
ибердек, равна.
064/191-64-95. (216210)
КОКЕ носиље 150
дин/комад. Старчево.
013/631-989, 064/14154-38. (216219)
ПРОДАЈЕМ половне палете, дрвене, 250 динара, комад, власник.
063/235-175. (216062)
МОТОРНА тестера хусварна 357 ХП профи,
300 евра. 065/557-81-42.

ВИЛАГЕР бензинска косилица у гаранцији 150
евра, задњи лонац пежоа 307, 20 евра, мобилни ХТЦ и ЛГ.
066/804-46-38. (216318)

ЦИРКУЛАР са фрејзером, столарски, тросед,
двосед, фотеља, супер
очувани. 062/840-8827. (216414)

БРИКЕТ висококалоричан, еколошки огрев од
храста и букве, преостале количине.
061/296-91-67. (и

ПРАСИЋИ, 200 динара,
свињске полутке, може
и целе свиње, слама 300
бала. 064/303-28-68,
Мића. (216464)

Петак, 18. март 2016.

ОГЛАСИ

ХАЛА зидана, 90 м2, са
5 ари плаца, на Јабучком путу, 25.000 евра.
069/213-97-37. (216067)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и ломљени мермер за
мозаик. 060/375-77-11.
(216465)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац, 4 ара.
069/213-97-37. (216067)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици. 065/438-69-30.
(216087)

РАСРПОДАЈА половног
намештаја, Д. Туцовића
84. 060/375-77-11.
(216465)
ПИЛИЋИ, уређени и
живи на продају, кућна
достава. 065/410-97-34.
(216464)

КУПУЈЕМ фрижидер на
плин и ТВ на 12 волти.
065/963-23-39. (216404)
КУПУЈЕМ очувани дрвени прозор 100 х 100,
продајем 120 х 115.
063/734-82-31. (216395)
КУПУЈЕМ очуване столице, столове, ћилиме,
слике, лустере, угаоне
кухињске клупе.
063/760-52-31. (216333)

ПРОДАЈЕМ кухиње,
шанк + барске столице,
ормане, столове, столице, тепихе, регале, комоде, витрине, угаону
гарнитуру, француски

КУПУЈЕМ очуване исправне фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
електричне комбиноване шпорете. Тел.
063/861-82-66. (216312)

лежај, ципеларник, сандук за постељину, тросед, фиокар. 064/15538-13. (216460)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (216198)

БЕТОНСКЕ стубове 15
комада од 2,60 м, жицу
за ограду 34 м и моторну бензинску пумпу, три
цола. 066/357-870.
(215877)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП старог гвожђа,
фрижидера, замрзивача, акумулатора и осталог отпада. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(216025)
КУПУЈЕМ очувани полован намештај, покућство, плинске боце,
шпорете и остало.
066/900-79-04. (216059)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, електромоторе, акумулаторе,
старе каблове. 060/52193-40. (216202)
КУПУЈЕМ сатове, исправне, неисправне упаљаче, пенкала, стрипове, ситне антиквитете.
063/804-57-99. (216248)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Црепаји, 300 м2, 13 ари
плаца, усељива, цена по
договору. 064/264-8870. (214184)
КУЋА на продају, Србијанска 55, и издајем локал, Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-1622. (214749)
КАЧАРЕВО, кућа нова,
усељива, недовршена
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860. (215931)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански пут, повољно,
могућ сваки договор.
066/385-289. (216020)

упаљаче, војне ствари,
ситне антиквитете, фото-апарате. 064/187-5680. (216351)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(216363)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

У ОМОЉИЦИ и старом
селу-викенд насеље,
продајем земљу.
062/708-070. (216094)
КУЋА спратна, 180 м2,
грејање, власник, може
замена. 341-217.
(216057)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову са 29 ари плаца.
371-274, 064/176-88-52.
(216066)
КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра, може замена.
061/685-88-03. (216154)

ДВОРИШНИ стан, улична страна, погодан за
локале,60 м2, Димитрија Туцовића, 45.000
евра, центар. 060/16445-75, 013/345-272.
(216126)

ПЛАЦ 10 ари хитно,
продајем, власник, 1/1,
Ул. Козарачка. Тел.
063/741-21-10. (215864)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву у близини центра.
063/706-50-05. (215788)

ОТКУПЉУЈЕМ медаље,
ордење, стари новац,
пенкала и сатове ручне,
џепне, зидне. 064/86748-11. (216238)
КУПУЈЕМ старе стрипове, албуме са сличицама, играчке, пез фигурице, сатове, пенкала,

У СКОРЕНОВЦУ кућа на
продају, 120 м2, са
окућницом, цена по договору. Тел. 764-370.
(216092)

ДВА ПЛАЦА, Новосељански пут, сваки 13
ари, 5.500 евра и 13.000
евра. 061/685-88-03.
(216154)

КУЋА на продају, Котеж
2, Панчево, Краљевачка. 063/537-003.
(216114)

КУЋА, Крњача, Београд,
90 м2, 10 ари, два стана,
помоћни објекти, продаја/замена. 064/955-51-85.

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште,
гаража, башта, укњижен. 064/938-41-99.
(216136)
ПЛАЦ 7 ари, власник,
код Козарачке старе,
повољно. 061/246-4042, 013/263-82-64.
(216140)
ПРОДАЈЕМ 18 ари баште са викендицом.
063/865-80-06. (216145)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси (два дворишна
стана). Тел. 063/472433, 063/440-447.
(215144)

ПРОДАЈЕМ у центру
Панчева стару кућу за
рушење, сва инфраструктура. 060/353-9910. (216120)

КУЋА на продају, 112
м2, 1/1, плац 8.5 ари. Л.
Толстоја 38. 064/29049-89. (2157039)

ПРОДАЈЕМ примерну
кућу са помоћном зградом, укупно 400 квадрата. Кућа је топлотно и
звучно одлично изолована, са јефтиним централним грејањем, топлотном пумпом. Погодна је за ординацију, ауто-радионицу, тениску
школу, итд. 350.000
евра. Ул. Браће Јовановић 90. Тел. 063/102-4377, од 8 до 14 сати.
(216121)

ПЛАЦ у Црепаји, 25 ари
и стара кућа, повољно.
063/240-784. (215695)
КУПУЈЕМО старо гвожђе, фрижидере, вешмашине, алуминијум и
остали отпад. 064/15844-10, 063/101-11-47.
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КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена.
063/307-674. (215601)
ПЛАЦ на продају.
064/813-00-21. (215644)
ВОЈЛОВИЦА, кућа на
продају, 80 м2, плац 6.5
ари. 013/341-435.
(215636)
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ и извођаче радова на зидању зграда, колективног
становања на располагању је кућа у Панчеву,
на 18 ари плаца.
060/418-42-37. (4653)
КУЋА на продају у Омољици, код парка и школе. 063/197-70-73.
(216052)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
Девојачки бунар.
063/249-682. (216054)
ПАНЧЕВО, Козарачка,
нова, кућа 138 м2, бруто, власник 1/1., одмах
усељив, комфорна, одлична локација, одмах
усељива. 063/637-673.
(216049)

КУЋА, стара Миса, Козарачка, старија градња,
реновирана, укњижена,
58 м2 + додатне просторије, 4 ара плаца,
38.000 евра. Тел.
063/735-73-39. (216108)
КУЋА са њивом од 31
ар, погодно за воћарство и сточарство, Дебељача. 063/762-11-78.
(216125)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, преко пута Народне баште, старија кућа,
плац 6,5 ари, идеално за
градњу. 617-212,
062/891-26-68. (216146)

МЕЊАМ кућу новију у
Омољици, за стан у
Панчеву. Тел. 617-212,
062/891-26-68. (46146)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици. 065/438-69-30.
(216087)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица бр. 5, 3
ара, цена 11.000 евра.
Могућа замена за аутомобил.
062/634-008.
(216148)
ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Лапу, трећа дуж од
Надела. 064/113-47-76.
(216265)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5
ари, повољно.
060/028-14-80.
(216212)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-1480. (216212)
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ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, могућ
сваки договор. 064/90228-80. (216172)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

marketing@pancevac-online.rs

САМОШ, кућа 100 м2,
10 ари, 9.000; Црепаја,
135 м2, 16 ари, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(216337)

МИСА, 85 м2, 5 ари,
32.000, договор. (071),
„Самиго”, 062/886-5609. (216221)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 100 м2, 16,5
ари плаца, близу центра. 060/028-14-80.
(216212)

ПОВОЉНО, кућа Доњи
Град, 2,6 ара, 120 м2,
35.000, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

НА ПРОДАЈУ кућа у Долову. 258-37-86,
066/334-085. (216249)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 квадрата, 100.000 евра.
060/034-31-11. (216316)

КУЋА у центру, 112 м2,
3 ара плаца, може замена, власник, 1/1. Тел.
065/310-02-76. (216389)

ХИТНО продајем усељиву кућу у Банатском
Брестовцу. Тел.
013/626-691, 065/62848-33, 064/470-97-06.
(216324)

ЈАБУЧКИ, објекат 600
м2, 8,4 ара, струја, вода,
плин, повољно. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (216462)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две мање куће за мањи
стан. 064/986-2174.(216250)
ПЛАЦ, Баваништански
пут, до пута, ограђен, 7
ари, 14.000 евра, договор. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

ВЕЛИКИ избор кућа у
Панчеву и околним селима. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)
ПЛАЦ 4 ара, на продају,
код „Тмушића”, нова
Миса. 064/959-42-79.
(216291)

КУЋА, нова Миса, три
етаже, локал, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-7-50. (216242)

ДЕО куће, почетак Стрелишта, укњижено, замена. 064/952-19-80.
(216285)

НОВА МИСА, кућа новија, 200 м2, локал, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-7-50. (216242)

КУЋА, лепа, с ајнфором,
комфорна 130 м2, грејање, близу центра. 25806-47. (216300)

ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари, са кућом, повољно.Танаска Рајића.
063/215-844. (216222)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно.
Вреди погледати.
063/756-06-04. (216276)

ПРОДАЈЕМ кућу 180 м2,
у Панчеву са три стамбене јединице + 3,2 ара
плаца, 1/1, на Марити,
Ул. Јове Максина, власник. Тел. 063/740-2241. (216229)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој Миси, без посредника, код школе. 063/82463-51, 373-154.
(216184)

БАВАНИШТАНСКИ, нова двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360.
(216322)
ЊИВА на продају, 18
ари, на уласку Старчева, код „Рафаело пумпе”. 063/836-58-27.
(216334)

ДВА ланца земље, Лап,
трећа дуж и плац Баваништански пут, 12 ари,
до пута. 064/867-48-11.
(216238)

ЗЛАТИБОР, кућа на 3
ара, 42.000 и плац 4
ара, 12.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(216276)
2

ЦЕНТАР, кућа 100 м , 4
ара, 48.000; 80 м2, 5
ари, 55.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)
ДОЊИ град, 90 м2 + 55
м2, две засебне јединице, 3 ара, 49.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)
ВОЈЛОВИЦА, 100 м2,
14,5 ари, усељива,
22.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

БЛИЗИНА центра, одлична кућа, 183 м2, 3.7
ара, 77.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(216354)

ДАЈЕМ кућу за плодоуживање у Омољици.
064/479-73-09. (216185)
ПРОДАЈЕМ кућу са два
улаза, стари Тамиш,
власник, повољно.
064/143-01-78. (216215)
КУЋА на Баваништанском путу 83 м2, помоћни објекат 54 м2. Повољно. 065/561-01-50.

ХИТНО, кућа Долово,
15.500, договор, после
15 сати. Тел. 061/13437-08. (216458)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 3.5
ара, само 10.000 евра.
063/836-23-83. (216347)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту крај Надела, 28 ари.
Тел. 063/771-18-49.
(216448)

КУЋА с два локала, код
Турске главе, 161 м2, 2
ара, 65.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

МАРГИТА, солидна кућа, 110 м2, на 5 ари плаца, договор. 063/72055-66.

КУЋА, нова, Тесла, 140
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

МИСА, продајем поткровље 100 м2, са свим
прикључцима, власница.
065/333-55-25. (216456)

КУЋА, нова, Тесла, 140
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевинског земљишта, на
старој Миси, 16.000
евра. 063/771-18-49.
(216448)

СТАРА МИСА, кућа новија, 330 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (216337)

ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м,
Новосељански пут б.б,
8.500 евра. 064/808-7250. (216434)

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 м2, два мокра чвора, Стрелиште,
може замена за кућу.
064/340-26-43. (215309)
СТАН у центру, двособан, 55 м2, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (215515)
ТЕСЛА, IV/4, без лифта,
ЦГ, двособан, 53 м2 +
тераса, (замена самостална усељива кућа,
шири центар). 066/95433-05. (215155)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87. (215187)
НОВ стан, 65 м2, гаража
14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/70119-77. (215950)

7. ЈУЛИ, трособна, 129
м2, 3 ара, 36.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (216354)

КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ, прелепа кућа 270
м2, 2.5 ара, 125.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (216354)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута.
063/836-23-83. (216347)

ОМОЉИЦА, укњижена,
нова, 16.000, Дебељача,
нова, прелепа, 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (216462)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на истом
плацу, легализовано.
013/232-21-30, 063/16250-00. (216360)

СТАРА МИСА, 100 м2,
троипособна, 5,3 ара,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (216354)

МАКСИМГА ГОРКОГ,
салонски тип куће,
75.000, договор. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216276)
БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа на
4 ара, 48.000, на 2,6
ара, 41.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216276)

ГОРЊИ ГРАД, Книћанинова 33, кућа за инвеститоре, 180 м2, 5 ари,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (216337)

ПРОДАЈЕМ кућу са двориштем и гаражом, може и замена, цена
70.000. 061/266-46-45.
(216394)

ПРОДАЈЕ се стан 84 м2,
И. Курјачког 6-а,
50.000. 314-353,
062/841-34-05. (214969)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан 80 м2, близу
„Авива”, власник,
35.000, договор.
064/323-91-93. (215693)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I спрат, без улагања,
власник, 32.000, договор. Тел. 060/861-83-06.
(215693)

ШИРИ центар, две куће,
само 50.000, Војловица
88, 7,8, само 29.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (216462)
КУЋА, 50 м2, са воћњаком, на 9 ари плаца,
Панчево. 065/410-9734. (216464)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324),„Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(215803)
ТЕСЛА, двособни, 57 м2,
30.000; 43 м2, 25.000.
(324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (215803)
ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне инсталације, усељив, продајем. 063/826-97-09.
(253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)
ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331079. (214743)
КОД БОЛНИЦЕ продајем три мање гарсоњере, све 18.000 евра.
062/361-676. (214359)

ТЕСЛА, двоипособни,
двостран, ЦГ, 72 м2, II
спрат. 069/176-08-57.
(215848)
ПРОДАЈЕМ стан 55 м2,
у новој згради, без посредника. 064/222-9601. (215776)

ЦЕНТАР, продаја нових
усељивих станова и локала, 630-850 евра са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(215748)
СТАН 101 м2, Карађорђева 15, I спрат.
063/334-430. (215601)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан, Стрелиште, 65 м2, VII, ЦГ,
власник. 063/761-76-87.
(2156118)
ХИТНО продајем стан,
Тесла, 78 м2, I спрат, ЦГ,
власник. 063/235-175.
(216062)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (216075)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, 28.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(216117)
КОТЕЖ , двособни, 49
м2, 30.000; 65 м2,
35.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(216117)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, ТА, 29.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(216117)
НОВА МИСА, 15.000, 40
м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)
ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, В. Караџића 6,
код Гимназије, 58 м2.
064/651-17-78. (216123)
ДВОРИШНИ трособни
део куће, Војловица,
продајем/мењам, за мањи дворишни. 061/28820-19. (216129)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10, 065/82439-44. (216131)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан
на Стрелишту, 43 м2, ТА,
изузетно економичан.
304-788. (216134)
ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2,
нова Миса, зграда, реновиран, 17.500 евра.
064/668-97-77. (216143)
СТРОГИ центар, једноипособан, двострано орјентисан, II, ЦГ, клима,
подрум. Власник.
063/871-77-13. (215582)
КОТЕЖ 2, двособан, 44
м2, комплет сређен,
21.000 евра. 061/68588-03. (2161549

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 53 м2, VII спрат,
23.000 евра. 063/86802-06. (216170)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
38 + 4 м2, 24.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

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

ПРОДАЈЕМ стан преко
пута „Авив парка”, двособан, договор.
064/317-36-31, 063/72142-86. (216179)
ДВОСОБАН, ТА, 52 м2,
реновиран, Тип Станко,
25.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
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ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
ТА, Тип Станко, ПВЦ
столарија, клима,
22.000 евра, за Котеж 2.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

НЕКРЕТНИНЕ продаја,
једноиопсобан стан, нова Миса, центар 34 м2,
20.500 евра. Тел.
062/166-15-21. (216240)

ПРОДАЈЕМ намештен
стан, 57 м2, у б ору,
лифт и ЦГ, 19.400
евра. 063/354-520.,
(216261)

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

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у строгом центру
града, два нивоа, 97 м2.
063/141-19-04.
(216267)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, 65 + 5 м2, 38.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

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

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

ЦЕНТАР, дворишни, 40
м2, башта, 20.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
квалитетна градња, 68 +
6 м2, 44.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
СОДАРА, Доситеја Обрадовића 56 м2 + тераса, V, ЦГ, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (2156242)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(2156242)
КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (2156242)
КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (2156242)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(2156242)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
тераса 6 м2, гаража.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, строги центар, ТА,
I, власник. 062/388-130.
(216246)
ЦЕНТАР, двособан, IX
спрат изнад СДК, 56 м2.
063/164–88-64.
(216256)
ЦЕНТАР, 45 м2, једноипособан, V спрат.
063/825-83-25. (216256)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, 53 м2. Тел. 064/29046-55. (216212)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, I, TA,
15.500. Марина Држића
7. 066/952-42-19. (16217)
КОПАОНИК, стан 36, 60
и плац 2 ара, темељи,
струја, вода, канализација. 064/143-52-98.
(2161`92)
ЦЕНТАР, зграда етажирана 16, 141, 152, 170
м2, цела, појединачно.
061/531-29-00. (216192)
СОДАРА, трособан стан,
I спрат, 74 м2, ЦГ, власник. Тел. 064/616-4767. (216193)
КОТЕЖ 1, IV спрат, преко 60 м2, трособан, ЦГ,
39.000. Тел. 063/803-1486. (216201)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ 50
м2, IV, TA, повољно.
063/598-820, 013/361339. (216302)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 78
м2, 37.000; 26 м2, I,
17.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216226)
2

ТЕСЛА, 55 м , IV, ТА,
24.000; 62 м2, I, 27.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)
СОДАРА, 83 м2, I,
41.500, 74 м2, IV,
45.000; 84 м2, V, 48.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)
СОДАРА, 61 м2, ВП,
35.000; 55 м2, 28.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)
СТРОГИ центар, I, 55 +
6, 42.000; Котеж 2, 57
м2,30.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)
САЛОНСКИ, 114 м2,
67.000 и 86 м2, 41.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 83 м2,
58.000, центар, Карађорђева, 83 м2, VI,
63.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216226)
ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 55 м2,
сређен, 27.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)
БЛИЗУ центра, повољно
дворишни стан, Самачки, гарсоњера, 12.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)
ДВОРИШНИ, 100 м2,
20.000; 60 м2, 18.000, 42
м2, 14.500. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)
ЦЕНТАР, улични стан,
100 м2, 35.000; Ослобођења, 55 м2, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (216277)
ЦЕНТАР, 110 м2, троипособан, 65.000, I, ЕГ;
64 м2, двоипособан,
40.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)
ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 23.000; 52 м2, двособан, сређен, ЕГ,
35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)
КОТЕЖ 2, 38 м2, 22.000;
63 м2, двособан, комфоран, двостран, леп, хитно, 36.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, једнособан, 18.500; 38 м2,
II, ЦГ, 23.500.(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)
СТРЕЛИШТЕ, стан 62
м2, потпуно сређен, власник. 066/004-787.
(216284)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу, власник, без посредника.
065/681-32-17. (216294)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/86758-19. (216295)
ПРОДАЈЕМ намештен
стан, 57 м2, у Бору, лифт
и ЦГ, 19.400 евра.
063/354-520. (216221)
СТАН на продају, Котеж
1, 57 м2, власник.
060/314-19-98. (216335)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 61
м2, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (216337)
ТЕСЛА, једноипособан,
ЦГ, 42 м2, 25.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)
КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
57 м2, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)
КОТЕЖ 2, четворособан, 92 м2, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(216337)

КОТЕЖ 1, 42 м2, једноипособан, 27.000; 50 м2,
двособан, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)

ЦЕНТАР, двособан, прелеп, 57 м2, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(216337)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 70 м2, трособан,
43.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

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

МИСА, 38 м2, једноипособан, нов, 19.500; 45
м2, двособан, 25.000;
трособан, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)

ДВОИПОСОБАН, леп,
сређен, зграда, приземље, двориште, повољно, може и замена за
мањи. 063/750-66-85.
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ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901,
013/331-341.
СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж, за доживотно издржавање, само 4.800
евра и месечна помоћ.
061/324-40-85. (216352)

ПЕНЗИОНЕРИ! Нуди се
доживотно издржавање
по најповољнијим условима. Ваше месечне рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (216352)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Котежу 1, хитно,
25.000 евра. 066/93700-13. (216354
СОДАРА, продајем већи
двособан стан, повољно. 066/937-00-13.
(216354
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 51 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216358)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ЦГ,
двособан, 22.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (216358)
СТРОГИ центар, двособан, 55 м2, II ЦГ, 36.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(216358)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(216358)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 м2, IV, ЦГ, одличан,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216358)
ЦЕНТАР, једноипособан, 44, II, договор,
улично, Цара Лазара 35,
11.000; Стрелиште, 8
ари, 190, новија кућа,
72.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (216367)
ТЕСЛА, трособан, 105, I,
62.000; двособан, ТА,
ВП, 53, 26.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(216367)

ТЕСЛА, двособан, V, 62
м2, ЦГ, ПВЦ, 37.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
ТИП Станко, двособан,
I, 52 м2, TA, реновиран,
25.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (216361)
КОТЕЖ 2, троипособан,
VII, 74 м2, ЦГ, 47.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, ЕГ, 44 м2, 23.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)
СОДАРА, трособан, I,
67 м2, ЕГ, реновиран,
41.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (216361)
КОТЕЖ 2, 60 м2, IV, ЦГ,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951,
(216358)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 35.5о0. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (216361)

ШИРИ центар, новија
градња, 90 м2, четворособан, I, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(216358)

КОТЕЖ 1, једнособан,
41 м2, IV, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(216361)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, V,
ЦГ, усељив, 28.500.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(216358)

ТЕСЛА, 47 м2, III, ТА,
23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(216358)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, III, ЦГ, 40.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216358)
ЦЕНТАР, 55 м2, II, ЦГ,
усељив, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216358)
ТЕСЛА, лепа гарсоњерa,
25 м2, III, ТА, 17.000.
(398), „Кров”. 060/68310-64. (216354)
ЦЕНТАР, робна кућа,
двоипособан, V, 43.000.
(398), „Кров”. 060/68310-64. (216354)
ЦЕНТАР, салонски дворишни, 81 м2, трособан,
сређен, 33.000. (398),
„Кров”. 060/683-10-64.
(216354)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 84 м2, шести
спрат. 065/398-98-99.
(216369)
НОВОГРАДЊА, троипособан стан, 53.000 евра,
са ПДВ-ом. 062/443367. (216429)
НОВИ СВЕТ, други
спрат, поткровље, у сивој фази, 95 м2, 2 х 48
м2, струја, вода, паркинг, 36.000 евра.
060/765-66-60. (216436)

Петак, 18. март 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен.
064/218-15-72. (216423)
КОТЕЖ 2, I, ЦГ, 70 м2 +
две терасе, трособан,
укњижен, 2 МЧ, власник. 064/458-29-74.
(216417)
СОДАРА, Д. Обрадовића, 56 м2, IX, 39.000.
(071), „Самиго”,
062/886-56-09. (216421)
НОВОГРАДЊА,
Стрeлиште, 51 м2, I,
38.500, (071), „Самиго”,
062/886-56-09. (216421)
КОТЕЖ 2, 51 м2, I,
31.000, договор. (071),
„Самиго”, 062/886-5609. (216421)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
20 м2, новоградња, приземље, укњижен, 15.300
евра. 064/200-00-37.
(216420)
СТАН, двоипособан, 57
м2, ЕГ, Ул. М. Гупца,
35.000 евра. 063/81981-83, 063/210-998.
(216396)
ДВА стана у центру
Панчева за кућу у центру. 064/856-60-19.
(216411)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
две терасе, подрум, IV
спрат, 31.000 евра.
064/158-94-28. (216407)
ТРОСОБАН, Котеж 1, 65
м2, новоградња, III
спрат, укњижен, 700
евра/м2. 064/200-00-37.
(216420)
2

ТРОСОБАН стан, 83 м ,
у центру код Гимназије.
063/466-347. (216469)
КОТЕЖ 1, IV спрат, без
лифта, 53 м2, двособан.
063/814-45-05.(216459)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА,трособан, IV, само 32.500; Маргита,
нов, 64 м2, лукс, 40.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (216462)

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

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у кући,
ТА, кабловска, Стрелиште. 064/503-75-57.
(216296)

САМАЧКИ, гарсоњера,
I, 13.500, Маргита, једнособан, нов, само
18.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216462)

СОДАРА, стан за издавање. 064/925-98-14.
(215100)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, интернет, паркинг, повољно, одмах усељиво.
065/691-88-23. (216298)

СОДАРА, новоградња,
одлични станови, повољно, дворишни 30 м
до улице, 13.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (216462)

НАМЕШТЕН стан самцу-самици, Браће Јовановић 33-д. 063/163-1990. (215160)

МИСА, двоипособан, 40
м2, само 19.500; Тесла,
I, нов, лукс, 38.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (216462)р
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30. (215127)
КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (216423)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру. Намештен, реновиран, дворишни. 063/313-005.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан са кабловском телевизијом,
интернетом, грејањем,
близу „Авив парка”. Насеље Стрелиште. Контакт тел 013/400-090,
069/320-51-41, 069/32051-42. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на Тесли. 064/200-42-67.
(СМС)

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

ИЗДАЈЕМ кућу. 616-024.
(215250)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Стрелишту, четврти
спрат, има лифт. Тел.
063/351-766. (215940)
СТАН, Котеж 1, 60 м2,
IV спрат, лифт, испред
Економске школе.
063/163-52-05. (215376)
ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
48 м2 + 6 м2, тераса, одмах усељив, Котеж.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена једноипособна стана, Стрелиште,
комплетно. 362-406,
064/218-83-45. (215641)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у центру, намештен
, са или без гараже.
064/857-87-28. (216045)
ИЗДАЈЕМ празан стан
на Тесли, 39 м2, ЦГ.
064/967-28-91, 617-815.
(216047)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан у згради, телефон, ЦГ грејање.
060/030-11-62.
(2162909
НАМЕШТЕНА гарсоњера за самца или самицу,
депозит обавезан.
064/866-21-13. (216279)
ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 013/355-815,
062/887-17-55. (216292)
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НАМЕШТЕН трособан
стан, Котеж 1, ЦГ, клима, телефон. 063/80314-86, 064/255-86-79.
(216201)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, дворишни,
нова Миса. 373-237.
(216205)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, повољно, на
краћи и дужи период.
063/839-56-81. (216206)
СТАРИЈОЈ женској особи издајем мањи стан у
лепом дворишту, са посебним улазом, уграђена је кухиња, без кућних
апаратa. Опширније на
тел. 064/137-48-67.
(2161869
ИЗДАЈЕМ самцу собу у
центру града. Повољно.
Тел. 062/377-345.
(216187)
ГАРСОЊЕРА, на дуже
време, Котеж 1, први
спрат. 064/866-23-75,
064/004-57-08. (216157)
ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Стрелишту и
двособан на Содари.
064/878-02-07. (216115)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру
Стрелишта на III спрату.
Тел. 064/124-48-15.
(216116)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, нова Миса, ТА, клима, кабловска. 064/231-23-59.
НАМЕШТЕН дворишни
стан за две особе, издајем. 013/333-517,
064/160-46-39. (216088)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у центру, 64 м2, VI
спрат, ЦГ, лифт.
063/104-40-54. (216137)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
ЦГ, телефон, интернет,
клима, ново. 013/313576, 062/965-95-07.
(216260)
ОЗБИЉНОЈ породици
потребна кућа за становање, предност Стрелиште. 065/411-27-23.
(216263)
ИЗДАЈЕМ полунамештен или намештен двособан стан, 55 м2, Содара, интернет, ЦГ, кабловска. 065/451-29-15,
Стефан. (216272)
ИЗДАЈЕМ мању намештену кућу брачном пару или самицама.
064/968-21-74. (216250)
СТРОГИ центар 40 м2,
празан, једнособан, 110
евра. (097), „Перфект”,
064/385-31-15.
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, ново.
062/207-004. (216242)
РЕНОВИРАН једнособан, централно, клима,
кабловска, намештен,
шири центар, 80 евра.
063/809-34-18. (216463)
ГАРСОЊЕРА, стан,
зграда, први спрат, засебан улаз, близина
Спортског центра.
064/436-85-26. (216449)
СТАНОВИ, издавање,
бесплатно собу, кухињу,
купатило, издајем станарки у Иванову.
064/372-94-71. (216438)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан у Моше Пијаде 74,
празан. 061/164-07-38.
(216447)
ИЗДАЈЕМ намештен,
двособан стан, 64 м2, у
строгом центру.
061/621-32-18. (215454
СОДАРА, двособан
стан, 56 м2, за издавање.
064/925-98-14. (216422)
ИЗДАЈЕМ стан код Хотела „Тамиш”, искључиво самицама, или ученицима. 064/351-15-52.

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући на Стрелишту.
062/114-63-73. (216428)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву за становање.
063/830-14-55. (216433)
ИЗДАЈЕМ стан, Јадранска бр. 46. 373-201.
(216412)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(216413)
ИЗДАЈЕМ кућу на Новосељанском путу.
069/348-09-99. (216403)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новој кући, може и
део стана. 064/130-3602. (216405)
ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, кућа, ЦГ, центар.
065/344-85-77. (216386)
ЈЕДНОИПСООБАН стан,
Војвођански булевар
50/20, на дуже, ненамештен, струја, вода, грејање, телефон, клима.
377-529. (216384)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен. 063/802-42-20.
(216378)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, ТА грејање, у центру. 064/22416-66. (216314)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан у Зеленгори. 063/609-006,
013/367-025. (216317)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, код Стоматолошког. 065/527-85-22.
(216321)
ГАРСОЊЕРУ, већу, новије намештену, близу
центра, издајем.
065/870-27-00. (216377)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру код Водне
заједнице. Тел. 063/82697-67. (216378)
ОД 1. априла издајем
двособан намештен стан
на Стрелишту., Тел.
060/654-22-22, 347-817.
(216382)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, одмах
усељив. 064/313-89-95.
(216344)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом купатила и кухиње. 321-408. (216338)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 064/970-80-68.
ЛОКАЛИ

ПОВОЉНО продајам
локал у Бан. Карловцу.
063/367-750. (СМС)
ЛОКАЛ у центру, близу
Максија, 18 м2, излог,
клима, изолован, повољно. Гратис први месец
за младе предузетнике.
063/752-04-00. (214692)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20 м2. Тел. 063/694860. (215571)
ИЗДАЈЕМ леп локал у
Тржном центру „Трубач”. 064/370-79-47.
(212620)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. (215745)
ХИТНО издајем, повољно, локал, 18 м2, Тржни
центар „Динамо”, нова
градња, 50 евра, плаћање унапред. Искључиво
услужне делатности, на
дуже време. 064/26254-65. (215743)
ИЗДАЈЕМ локал у Синђелићевој бр. 35, 40 +
10 м2. 064/217-4856.(216053)
ИЗДАЈЕМ локал, код пијаце, стабилни телефон,
могуће све намене.
060/351-03-56. (216357)

ПОСЛОВНИ простор са
магацином на продају,
Новосељански пут. Повољно. 062/105-20-12.
(216329)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи мањи стан, ужи центар. 063/810-92-39.
КУЋУ издајем, шири
центар, 150 м2, пословно-стамбене намене.
062/347-667. (2163119
ХИТНО продајем киоск
у центру, повољно.
066/377-351. (216305)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ се вулканизерска радња, опремљена,
у раду. 066/908-66-58.
(216301)
НОВИ локали 36 или 70
м2, за канцеларију или
ординацију издајем,
комфоран, I зона.
063/751-07-79. (216280)
ЛОКАЛ на продају, ТЦ
„Трубач”, 22 м2. Тел.
063/751-07-79. (212280)
ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
у Браће Јовановића, у
раду двадесет година.
(216272)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, центар.
Р. Путника 2-а, паркинг,
80 евра. 063/341-871.
(216270)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 53 м2, прва зона.
Тел. 065/527-51-90.
(2162529
ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Миси. 064/260-05-34.
(216281)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, комплетно
опремљена, екстра локација, повољно.
062/162-53-21. (216329)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина, повољно.
063/853-93-29. (216358)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА фризерка с
искуством, за рад у салону на новој Миси.
060/634-71-76.(215439)
ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)
ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару, Панчево,
Книћанинова 37.
062/227-771. (216452)

ОГЛАСИ

ЧАСОВИ: математика,
физика, припрема за
пријемни.,Тел. 064/65117-51. (216193)
РЕСТОРАНУ „Family
Garden” потребан кувар
са искуством. Пријаве
на телефон 013/378-240
од 9 до 13 сати.,
(216323)
ПОТРЕБНА продавачица. Јавити се лично, Светог Саве 84-а. (216306)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и роштиљу. 063/897-55-04.
(216262)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице за кухињу и роштиљ. 063/834-88-10.
(216262)
ПОТРЕБАН мушки фризер с искуством.
064/160-38-98.
(216521)

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Ул. Милоша Обреновића, преко пута градске
Болнице. 063/824-50-38.
216241)

ПОТРЕБАН радник на
стоваришту са Ц и Е и
моугћност рада виљушкаром. 063/496-811,
069/123-42-78. (ф)

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

ИЗДАВАЊЕ, центар, локал 24 м2, 210, 220 м2.
061/531-29-00. (216192)

РЕСТОРАНУ „Poco-Loco” потребан радник у
продаји и шанкер. Тел.
064/874-03-01,
(2162299)

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

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду, 1.700 м2, 2 км од
центра поред пута.
061/531-29-00. (216192)

ИЗДАЈЕМ нов леп локал
у близини пијаце и три
школе. 063/217-130.
(216167)

АУТО-СЕРВИСУ потребни радници са знањем
варења, фарбања и вулканизер. 066/908-66-58.
(216301)

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

ПРОДАЈЕМ локал 70 м ,
новија градња, Цара Душана 36. 064/387-93-05.
(216142)

КОМБИ превоз терета,
селидбе, најповољније.
069/260-00-40.
(2162739

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/341-7960, 065/341-79-60.
(215431)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, за све делатности.
Тел. 065/527-51-90.
(216252)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (216183)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(214682)
КЕРАМИЧАР, Далибор,
познати мајстор с дугогодишњим искуством.
063/191-69-75. (215915)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
адаптирање, реновирање кровова, стиропор
фасаде, кречење, повољно. 063/865-80-49.
(215673)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
ископи, бетонирање,
утовари, обарање дрвећа. 064/122-69-78.
(216077)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, рушења,
одношење ствари, итд.
060/035-47-40.
(2160779
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(216084)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање
и лакирање паркета.
064/341-79-60. (216100)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/19322-29, 013/366-843.
(215384)
СПРЕМАМ станове, локале, пословне просторе, 350 динара сат, препоруке. 064/887-18-83.
МАЈКА са троје деце чувала би нечији стан, кућу. Одржавала би и плаћала рачуне. 065/20644-64. (216403)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(216166)

ПОПРАВКА рачунара,
инсталација, софтвера,
чишћење вируса, брзо,
квалитетно, повољно.
064/245-12-84. (216168)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
шута. 063/868-02-06.
(216170)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (216061)

АЛУ ПВЦ столарија – венецијанери, ролетне, комарници, гуртне, уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (216064)
СТОЛАР тражи посао,
кухиње, плакари, поправке, преправке, столарија. 371-274,
064/176-88-52. (216066)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером, до 2 кубика.
065/334-23-38. (216366)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689

ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно песак,
шљунак, сејанац, ризла,
одвозимо шут. 064/35469-94. (216152)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 450, 800,1.650 м2,
висина 4 м. 061/531-2900. (216192)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале од 39 и 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (216075)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
уградња свих врста подних и зидних плочица.
064/128-38-49. (215436)

ПОСАО

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 063/362427. (216455)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, 18 + 6 м2. 061/53129-00. (216192)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(216101)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (216111)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, чисто, педантно, молер тражи
посао. Тел. 233-38-64,
063/738-58-02. (216122)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
столарија, фасаде, чисто, педантно. 061/28820-19. (216129)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/382-394.
(216133)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила. ТА. 062/ 271661, 061/132-85-43.
(216144)
МАТЕМАТИКА, часови
за основце, повољно.
061/360-49-74. (216151)

СВЕ врсте физичких послова: утовар, истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог непотребног намештаја,
чишћење подрума, тавана шупа и сви слични
послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/62614-50, 341-571.
(216332)
ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтажом и демонтажом. Дејан, 061/626-1450, 065/440-97-00.
(216332)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (216332)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(216373)
ВРШИМ све грађевинске радове од пода до
плафона. Тома,
064/248-89-68.
(2316381)
ИНДИВИДУАЛНИ часови француског језика,
основцима и почетницима. Тел. 062/850-37-07.
(216379)
СТУДЕНТ математичког
факултета држи часови
основцима и средњошколцима. 060/052-2834. (2163169
ЧУВАМ децу, по потреби, одговорно, професорка. 063/750-66-85.
(216221)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (216330)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње школе и факултете. 064/462-37-64.
(216303)
ДУБИНСКО прање намештаја, аутомбоила,
машинско прање тепиха. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (216283)

МАСЕРКА, релаксциона, парцијална и антицелулит масажа. Тел.
062/817-17-91. (216345)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, нега и
купање болесника.
063/737-59-60. (216285)

СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање, кување, учење
са децом, повољно. Тел.
061/807-62-99. (216346)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780.
(216286)

РУШЕЊЕ зидова, штемовање, отварање отвора, бушење бетонских
зидова, сечење.
063/278-147. (216341)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(216248)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, рукохвати, капије, роштиљи по
мери, ситне поправке,
врло повољно. 060/14054-44. (2163489

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица, негује старе, болесне, непокретне,
поуздано, супер повољно. 060/366-63-69.
(216233)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА жена до 45
година, за чување непокретне баке, обавезно
становање. Долово.
062/973-44-24.
(2162039
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама.
064/191-64-95. (216210)
ПОТРЕБАН пекар, помоћни, на пећи, са искуством. 064/120-09-42.
(216162)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (216402)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, с искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (216400)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута
или без. Горан. 064/64824-47. (4653)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици и
ибердеку. 065/531-3858. (216128)

ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (214229)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја, Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (212500)

ЧАСОВИ хемије и физике. 062/880-99-34.
(4653)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(216446)
СТАРИЈИМ особама
дневна набавка, кување
оброка, 250 динара/сат.
Тел. 060/417-41-20.
(216406)
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ПРЕВОЗ и селидбе комбијем. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (216418)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (214059)

ПОТРЕБНО више физичких радника са искуством, на рушењу објеката. Јавити се лично
предузећу „Kizza”, Жарка Зрењанина 68.
(216178)

ОГЛАСИ

СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета, хобловање, полирање и
лакирање. Дугогодишње
искуство. Мајстор из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (216441)

„ПЕРФЕКТ”, фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика, ламинати, кровови. 063/122-14-39.
(215057)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: вешмашине, фрижидере,
бојлере, шпорете, електроинсталације, гаранција. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (215369)
ДЕМИТ фасаде, молерско-гипсарски радови са
комплет сређивањем,
100%, чисто, гаранција.
065/228-78-66.
ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка, сејанца, шута, ископ багерима. 064/648-24-50,
најповољније у граду.
(6452)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења судопере, купатила, адаптације, замена, поправке, одмах, 024 сата. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (215199)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 013/365051, 064/176-91-85,
063/278-117. (215816)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и већим камионима (2.000
дин). Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
013/258-04-00.
(4653)
KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом. (4653)

KIZZA – изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/258-04-00.
(4653)
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро плочама. (4653)
KIZZA – ископ великим
и мини багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с
одвозом. Жарка Зрењанина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218894, 013/258-04-00.
(4653)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, одвоз шута, утовар. 063/246-368.
(215840)
МАШИНСКО исправљање и заваривање алуфелни. 064/244-42-19.
(215843)
РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(216051)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07. (216127)

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.
(216376)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације
старих и нових купатила, батерије, вентиле,
пензионерима екстра
попуст, 0 - 24сата, долазимо одмах, имамо зидара. 348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33,
063/702-07-43. (216113)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498,
063/816-20-98.
(216430)

KIZZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, изнајмљивање компресора
за разбијање бетона
свих величина и дебљина. (4653)
KIZZA – камиони с корпама за рад на висини
од 17 - 23 метра, сечење
и резање стабала и грања. Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86, 013/25804-00. (4653)
KIZZA – самоходна дизалица за рад на висини
од 33 метра. 064/66897-86. (4653)
KIZZA – издавање рамовских скела са превозом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² –
20 евра/дан...), агрегата
за струју. Жарка Зрењанина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86,
013/258-04-00.
(4653)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
(215564)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(215616)
КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут. Најповољније, локал 1.300.
066/355-154, 062/355154. (215678)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – комбијима,
камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (216277)
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (216271)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, све релације
по Србији, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, од 00-24 сата,
сваког дана и недељом.
Беслатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (216277)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла,
15 година искуства.
013/334-034, 063/83975-93. (216112)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар робе. 064/648-24-50.

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, електричар, ауто-електричар, мобилних телефона, таблета, рачунара.
063/800-01-96.
(216152)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/295-68-98, 063/80600-64. (216127)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, замена, поправке, повољно.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59.
(216101)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете, бојлере, климе, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (216426)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
(44653)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(216408)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, фрижидера, замрзивача и
остале беле технике.
Монтажа и сервис клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(216461)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(216277)
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АД ХИ „‘ПАНОНИЈА” Панчево, Ул. Димитрија Туцовића бр. 141, расписује

КОНКУРС
за избор
ДИРЕКТОРА АД ХИ „‘ПАНОНИЈА” ПАНЧЕВО
- један извршилац -

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

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(216277)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, с највећом гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (215445)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. Најповољније.
069/260-00-40. Раша.
(216313)

ДУБИНСКО прање намештаја, професионалним керхер машинама.
Фотеља 600, уг. гарнитуре од 1.800. 069/322-0533. (216317)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(214753)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, јефтино, фул опрема, паркинг, кабловска.
063/759-98-77.
(215139)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (216331)

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

Последњи поздрав

Услови:
– да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области економије, права, менаџмента,
односно дипл. инж. технологије или дипл. хемичар
– да има најмање пет година радног искуства и 3 године на пословима управљања и руковођења;
– да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела којима се гони по службеној дужности;
– да није осуђиван за кривична дела против привреде;
– да има држављанство Републике Србије.
Опис дужности:
• Развија и обезбеђује остварење дефинисане стратегије друштва
• Планира, имплементира, контролише и оптимизира
све оперативне
процесе
• Распоређивање задужења
• Координирање извршења задатака
• Праћење кретања на тржишту, развоја технологије
• Праћење кретања конкурентских предузећа исте или
сродне
делатности
• Праћење развоја средстава за рад и других фактора
који могу утицати
на развој предузећа
• Управљање ресурсима друштва и контролисање пословања свих
организационих делова
• Контрола резултата рада
Вештине и особине које треба да има директор:
• Организационе, лидерске и аналитичке вештине
• Способност комуникациje
• Способност планирања
Уколико испуњавате све наведене захтеве, молимо
Вас да аплицирате електронски на е-mail adresu:
office@panonija.co.rs или путем поште на адресу: АД
ХИ „Панонијa”, Ул. Димитрија Туцовића 141, 26000,
Панчево.
Напомена: Слањем пријаве, кандидат даје пристанак
да компанија његове личне податке обрађује, у поступку селекције, у складу са Законом о заштити података о личности.
Биће контактирани само кандидати/кандидаткиње
који уђу у ужи избор!
Рок за конкурисање: 25. 03. 2016.
ф)

Компанији Cards Print потребни радници
на две позиције:

ДРАГОЉУБУ
ТОМИЋУ
од пријатеља и колеге
МИЛАНА БОРНЕ
с породицом
(151/216473)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

12. марта преселила се
у вечност наша драга

РЈ „Машинско одржавање” Петрохемије, Синдикату „Правда” - Петрохемија, свим комшијама,
кумовима и пријатељима, на несебичној помоћи
у тренутку преране и изненадне смрти нашег
Милутина Пампија Милетића.

1. Графички дизајнер
Опис посла:Припрема за сублимацију ,оффсет, сито и
дигиталну штампу.
Познавање софтвера: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, MS Office.
2. Помоћни радник у производњи
Опис посла: шивење и паковање робе.
Пожељно познавање рада на шиваћој машини, али није неопходно.
CV могу слати кандидати са и без искуства на mail:
andja@cardsprint.rs
Конкурс траје до 31.03. 2016

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планираињу и изградњи („.Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС. 50/2013УС 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 Измена Плана генералне регулације
насељеног места Качарево
Нацрт наведеног планског документа излаже 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 18. 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, биће организована 23. 03. 2016. године,
у 12 сати, у Малој сали зграде Градске управе града
Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
27. 04. 2016, са почетком у 13 сати. у сали на IX спрату 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне срсдине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Изненада нас је напустила

Мајка ЈОВАНКА и синови УРОШ
и ЛУКА МИЛЕТИЋ
(150/216472)

ЉУБИНКА
УГРШИЋ
рођ. Гаврилов
1926–2016.

Последњи поздрав драгом куму

Заувек ћеш бити у нашим срцима и лепим
успоменама. Почивај у
миру.

МИЛУТИНУ МИЛЕТИЋУ
од породице СТАНКОВИЋ
(152/216474)

Ожалошћени: супруг
ИЛИЈА, син САВА
с породицом и унук
МИЛАН с породицом
(145/216453)

МИЛКА ЦРЕВАР
1936–2016.
Последњи поздрав драгој комшиници.
Станари у Косте Абрашевића 2
(148/216446)

Носилац пројекта „ХИП Петрохемија” а. д. Панчево, Спољностарчевачка бр.82, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за Појекат биодиск у
фабрици „Петропласт”, погон за прераду пластичних
маса Лука -Дунав, на катастарској парцели 6990/1 к.о.
Панчево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615, у
периоду од 18. до 28. марта 2016. године, радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам, у наведеном року, достави мишљење у вези са поднетим захтевом.
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Петак, 18. март 2016.

Последњи поздрав пријатељима и колегама
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Последњи поздрав сину и таји

МИЛУТИНУ МИЛЕТИЋУ

МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ ПАМПУР

ГОРАН
БРКИЋ

1964–2016.

МИЛУТИН МИЛЕТИЋ

1964–2016.
Пуно је суза пало кад је твоје срце стало...
Сузе те не могу вратити, али наше молитве увек ће те пратити...

1966–2016.

Опет играш преко реда...

У срцу туга, на гробу тишина, а у твоме
дому, велика, велика празнина.
Синдикат сменских радника „Правда” Петрохемија

Неутешни: мајка ЈОВАНКА и синови
УРОШ и ЛУКА

ПЛАВИ, БОЖА и МИЛОШ с породицама

(101/216325)

(92/216259)

(79/ф-430)

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав

МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ

МИЛУТИНУ
МИЛЕТИЋУ

МИЛУТИН МИЛЕТИЋ

МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ

МИЛУТИНУ
МИЛЕТИЋУ

1964–2016.

Последњи поздрав Пампуру од колега
из РЈ Машинско одржавање „Петрохемије”
(20/216085)

Утехе нема, постоји само празнина, бол и туга
која ће остати.
Запослени „ХИП-Петрохемија” а. д. Панчево
(114/ф-431)

Последњи поздрав

Драгом комшији

Вољеном брату и ујаку
последњи поздрав од
сестре МИЛИЦЕ,
сестрића ВЛАДЕ
и сестричине НАТАШЕ
с породицама

Последњи поздрав колеги

Живот је само тренутак,
а сећање вечно. Бол није у сузама, већ дубоко у
срцу где ћеш заувек бити ти.

(103/216325)

12. марта 2016. године, у 51. години престало је
да куца срце нашег драгог супруга и оца

МИЛЕТУ

последњи поздрав од
породице ЛАЗИЋ

од тетка ЈОВАНКЕ
и породице
КРАЈИНОВИЋ

(59/216190)

(58/216189)

Изненада је преминуо
наш драги

Последњи поздрав драгом пријатељу

(104/216326)

Сестра ИРЕНА,
зет МИКИ и сестрић
МИОДРАГ

(102/216325)

МИЛЕТУ

С великим поштовањем,
љубављу и тугом...
Брат БАТА, снаја
ИВАНА и братић БАНЕ

ГОРАНУ БРКИЋУ

МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ
ПАМПИ
21. I 1964 – 11. III 2016.
Последњи поздрав
драгом куму
и пријатељу од
Војнових
– „Фото Позитив”

ХИП-Петрохемија, фабрика „Петропласт”
(41/ф-429)

(72/216220)

ГОРАНА БРКИЋА
Тужна је истина да те више нема међу нама. Нека твоја племенита душа почива у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Твоји: СНЕЖАНА, АЛЕКСА и МАТЕЈА

Последњи поздрав драгом брату

(27/2126097)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

ГОРАН БРКИЋ

МИЛЕ
МИЛЕТИЋ
Много је лепих успомена остало, заувек ћемо
те памтити.
Твоји: АНДРИЈА,
ДАРЈАН и ВЕСНА

МИЛУТИНУ
МИЛЕТИЋУ
ПАМПИЈУ

1966–2016.
Никада те нећемо заборавити.

МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ

Градски одбор Руске
странке

Кумови: СНЕЖА и
ЗВОНКО с породицом

Твој осмех и ведри дух
заувек ће остати у нашим срцима.
Вољеном ујки
од МАШЕ и МИКЕ

(30/216102)

(135/216424)

(144/216451)

(107/216343)

ГОРАНУ
БРКИЋУ
од сестре НАДЕ
МИЛИКИЋ
с породицом

ГОРАНУ БРКИЋУ

(29/216098)

1966–2016.
Последњи поздрав поштованом комшији

Отишао си прерано.

Последњи поздрав драгој супрузи и мајци

Последњи поздрав

Од станара у згради Јове Максина 11
(45/216161)

АНКИ ДЕНИЋ

МИЛЕТУ
Комшије у Карађорђевој 29-а
(60/216191)

рођ. Влчек
1942–2016.
Твоји: супруг МИОДРАГ, ћерка ЈАСМИНА и ВЕСНА
с породицама
(116/216371)

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

ГОРАНУ БРКИЋУ
од МАРЕ и МИРКА
(65/216203
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 18. март 2016.

9. марта 2016. године изненада је преминула наша најдража мајка,
сестра и тетка

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ОШАЈУ

АНКА БАГАВАЦ МАЛЕНА

ОШАЈУ

1951–2016.

Његови Маргићани: МИЋА КИЧКИЛА, СТАВРА, РАША БАНАНА,
ЗОРАН САВИЋ, ЗОКИ РАЈА, ВЕСА, ДУБРАЈА, ДАНЧЕ, САША
ЛАЗАРЕВИЋ, БОЖА и ЉУБА УРС, ЈОЦА и МИЋА ПИРОЋАНАЦ,
ЈОГИ, ПЕПИ, ДУЈА, ЛИСКА, ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ЖИВА ГАЈТАН,
БОБА БАЈА, БЕБА, ЗОРАН ПИНЧА, МАЗИЛА, ЗЛАТА КОМАРАЦ,
ЉУБА, ЦИГА, СТАНКО, БРИЦКО, МИЋА ПЕКАР, ЈОЛЕ, ФРЕНКИ,
СТЕВА ТУТА, МИЛЕ ВАСИЋ и ЉУБА ЛУКИЋ

Њена доброта и љубав којом нас је обасипала, остаће заувек у нашим срцима и мислима.
С љубављу син ПРЕДРАГ, снаха ТИЈАНА, сестра МАРИЈА,
зет СЛАВОЉУБ, сестрићи СЛАВКО, БОЈАН, МИОДРАГ и НИКОЛА
с породицама

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав куми

Наша најмилија

Била си оличење скромности и доброте.
Никада те нећемо заборавити.
Породица
МИЛОШЕВИЋ

МАЛЕНИ

АНКИ
БОГАВАЦ

(137/216431)

АНА КОТВАШ
1944–2016.

Хвала ти за све године
искреног пријатељства.
Заувек ћеш бити у мом

од станара
у В. Влаховића 15

Породица ТИШМА

(140/216437)

(133/216419)

срцу.
Нека те анђели чувају.
Чуваћемо те од заборава.

Последњи поздрав нашем најмилијем анђелу

Утва „Радник”

Твоја ЉИЉА

(63/216197)

(64(216197)

Последњи поздрав драгом пријатељу и великом човеку

Последњи поздрав супругу

Твоја љубав, доброта и благост коју си
нам пружала пратиће нас заувек у животу.

(106/216342

од породица ЊЕРГЕШ,
МЕЗЕИ и МОЛНАР
(62/216196)

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима, а
бол за тобом никад неће избледети.
Супруга СНЕЖАНА, син МИХАЈЛО,
ћерка МИЛИЦА и унук ВУК

ДРАГАНУ
ГРУБЈЕШИЋУ

од супруге АНКИЦЕ
(53/216177)

МИЛЕНКУ ИЛИЈИНУ ОШАЈУ

Последњи поздрав

Изненада нас је напустио драги комшија

од колега голубара из Клуба СРБ-313 „Котеж” Панчево
(90/216255)

(149/216467)

Драги наш

(66/216208)

АНИ КОТВАШ

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБУ ТОМИЋУ

Заувек у сећању
ДРАГАНУ, МИЛОШУ
и ЗОКИЈУ

Последњи поздрав комшиници

Твоји: супруг МИША, ћерка АНА,
син МИША, зет ЈАНКО, снаја БРАНКА
с твојим унукама САЊОМ, ТАМАРОМ,
МАРИНОМ и ВИОЛЕТОМ

1949–2016.

ДРАГОЉУБУ
ТОМИЋУ
АЛЕКСИ

Наша драга

АНА КОТВАШ

МАЛЕНА
АНКЕ
БАГАВАЦ
МАЛЕНЕ

(100/216307)

(11/216071)

(31/216104)

9. марта престало је да
куца срце наше колегинице

АЛЕКСАНДАР, ЂОРЂЕ
и ЗОРАН СТАВРЕВСКИ

15. марта 2016, преминуо је

ГОРАН БРКИЋ

Последњи поздрав драгом

ГРУБЕРУ

ДРАГОЉУБУ ТОМИЋУ
Дипл. маш. инж.
Остаје лепа успомена и сећање на дивног пријатеља и
племенитог човека.
„Класа” с породицом УЈВАРИ
(127/216414)

Драги пријатељ и колега

Проведосмо најлепше
године заједно дружећи
се, делећи и радост и
тугу.
Нађи свој мир...
ПЕЂА, ВЛАДАНА
и ДРАГАНА

ДРАГАНУ
ГРУБЈЕШИЋУ

Породица ЂОШИЋ

ДРАГАН ДАБИЋ

(26/216096)

1961–2016.
Заувек ће остати у нашим срцима.

од мајке БИСЕРКЕ
и брата ГОРАНА
с породицом

(97/2162839

Последњи поздрав драгом сину

Супруга с децом и унуцима
(125/216400)

(54/216177)

Последњи поздрав нашој мајци и баки

Последњи поздрав тетка

ГОРАНУ
БРКИЋУ
ДРАГАН ДАБИЋ

ПИРОШКИ ЦАРАН

СТЕВА МИХАЈЛОВ
Остаће нам вечно у сећању дружење с тобом.
Твоје колегинице

1936–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ВЕСНА и СТРАХИЊА

(32/216105)

(87/216251)

ПИРИКИ
од породице
ЂУКАНОВИЋ

Последњи поздрав
брату, од браће ЖАРКА
и СЛАВКА с породицом

Неутешни отац
НИКОЛА

(88/216251)

(143/216444)

(28/2160п97)

Петак, 18. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драгом куму и пријатељу

Тужна срца јављамо да је наш отац, деда и таст испустио
своју племениту душу, 11. марта 2016, у 87. години

ИЛИЈИ ЗЕНГУ
Последњи поздрав.

Последњи поздрав нашој трагично преминулој
Породица ИВАНИЋ

ИЛИЈА ЗЕНГ

(76/216225)

Сахрана је обављена 15. марта, у 13 сати, на Старом православном гробљу.
Увек ћеш остати у нашим срцима и лепим успоменама.
Почивај у миру.

Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу,
сарднику и другу

Последњи поздрав

АНИТИ

Ожалошћени: ћерке МИРЈАНА и МАРИНА, унук
АЛЕКСАНДАР, зет ЗВОНКО и остала родбина
и пријатељи

Ученици и запослени ОШ „Васа Живковић”,
а посебно другари из II/2 и III/2 са родитељима
и учитељицама СНЕЖОМ и СОЊОМ

(12/216073)

(86/216244)

ИЛИЈИ ЗЕНГУ

ИЛИЈИ ЗЕНГУ
Последњи поздрав драгом брату

од Пчеларског
удружења
„Подружница” Панчево

од АНУШКЕ
с породицом

(38/216139)

(13/216073)

Последњи поздрав драгом супругу

ИЛИЈА ЗЕНГ

НИКОЛИ
МАНОЈЛОВУ ЧАЏИ

1929–2016.
Велики људи никада не умиру, за њима остају да живе њихова велика дела.
Последњи поздрав од колектива ПСС Институт Тамиш
(21/ф-427)

Последњи поздрав и велико хвала

ЛУКИ ВИШЕКРУНИ

Сестра АНЂА и зет МЕТОДИЈЕ с породицом

1929–2916.
Скромно си живео, са пуно љубави према свима.
Тихо си нас напустио, али те никада нећемо заборавити.
Ожалошћени: твоја супруга ЈЕЛЕНА
и многобројна родбина

(50/216174)

(25/216093)

СЛАВИЦИ
ТОМОВИЋ

СЛАВИЦИ ТОМОВИЋ

Тужна срца јављамо свим рођацима и пријатељима да је 9. марта 2016. године преминуо наш
драги

НИКОЛА МАНОЈЛОВ ЧАЂА
1942–2016.

1954–2016.
првој заштитници грађана Града Панчева
Од колектива Заштитника грађана
Града Панчева
(115/ф-4329

(80/216228)

Тужна срца јављамо да
је 13. марта 2016. године преминула наша вољена

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав Николи од супруге
ЕРИКЕ, сина ИВАНА, снаје ЗВЕЗДАНЕ
и унуке СТАШЕ и МИОНЕ

последњи поздрав од
породица ЛУКИЋ
и МЛАДЕНОВИЋ

Последњи поздрав драгој

(15/216078)

ЖИВА КРЧАДИНАЦ
1934–2016.
Сахрана је обављена 11. марта 2016, у 15 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ДАРИНКА и син СТЕВАН
с породицама

Отишао је у вечност мој добри мајстор, колега, другар

(89/216253)

Последњи поздрав

СЛАВИЦА
ТОМОВИЋ
1954–2016.

Ожалошћени: мајка
НАДА, отац ЖАРКО,
супруг ДРАГАН, син
АЛЕКСАНДАР, ћерка
ДРАГАНА
и остала родбина
(42/216158)

СЛАВИЦИ
ТОМОВИЋ

НИКОЛА МАНОЈЛОВ ЧАЏА
Збогом НИЏО, почивај у миру...
ДРАГАН КАПЕТАНОВИЋ
(98/216285)

ВИДИ
13. марта 2016. преминуо је наш драги

Комшије
у Моравској 11

од кумова ВЛАДЕ,
НАТАШЕ и ФИЛИПА

(68/216211)

(2/216050)

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

СЛАЂАНА
ГУЦИЈАН

ТАБАКУ

Прерано си отишла, али
ћемо те увек памтити по
храбрости и ведрини.
Твоји кумови
ЂЕДОВИЋ, РОКО
и МИЈУЦА

од породица ЈАКШИЋ

(122/216392)

(109/216349)

ДОБРОСАВ ТАБАКОВИЋ ТАБАК
1937–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка ЈАСМИНА и унука ДУБРАВКА
(108/216349)
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Петак, 18. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав драгој прији

14. марта преминуо је наш

МИХАИЛ МАЗАЈЕВ

Сећање на

ЕРЖЕБЕТ
ПРОШЕВСКИ

1934–2016.
Остаће заувек у нашим срцима.
Супруга МАРИЈА, ћерка ЈЕЛЕНА, унук МИЛУТИН, унука МИОНА
и зет ВЛАДИМИР

ТИХОМИРА МАРИНКОВИЋА
24. III 2002 – 24. III 2016.

ОЛГА и БОЖИДАР
ЦВЕТКОВИЋ
с породицом

(55/216180)

Породица
(95/216279)

(141/216440)

Нашем вољеном

Последњи поздрав најбољој и најдражој мајци

Никад вас нећемо заборавити

РАДАНОВИЋ
ЕРЖЕБЕТ ПРОШЕВСКИ
1960–2016.

ЕРЖЕБЕТ
ПРОШЕВСКИ

Сахрана ће се обавити 17. марта 2016, у 14 сати,
на гробљу Котеж, у Панчеву.

Син ЛАЗАР и ћерка НЕДА с породицама
(129/216416

ЖИВКУ
МИЛИКИЋУ

Ожалошћени: син ЛАЗАР и ћерка НЕДА
с породицама, сестра АГНЕС с породицом
и остала родбина и пријатељи

19. марта 2016. године
нашем драгом Жилету
дајемо шестомесечни
помен.
Тугују: син ДАРКО
и супруга ЈОВАНКА

(128/216416)

112/216365)

СТОЈАН

ЈЕЛА

1932–2003.

1930–2012.

Последње збогом нашој

Последњи поздрав

Ваша деца, унучад и праунучад
(147/ф-436)

БЕКИ
Ти си незаборавна.
Воле те твоји ПИКИ и ВЕЦА
(136/216427)

ЕРЖИКИ
Последњи поздрав Беки

од ДАЦЕ, ЉИЉЕ и СНЕКИ
(130/216416)

ЖИВКО
МИЛИКИЋ
Знао си како је тужно
живети без наших најмилијих, зашто нас сад
и ти, пре шест месеци,
тужне остави.
Тугују: сестра ГОРИЦА,
зет НЕНАД и ујкини
ВЕСНА и СРЂАН
(110/216365)

Последњи поздрав драгој ујни

Брат БАНДИКА и РОЗИКА
(131/216416)

(134/ф-435)

Последњи поздрав драгој

ЖИВКО
МИЛИКИЋ

ЕРЖИКИ
ПРОШЕВСКИ

СОЊА, МИНА, ЦАЦА и ЖИКА

КАТА, ЈОВА и ЗВЕЗДАНА с породицом

(132/216416)

Пролази шест месеци
од прераног растанка с
тобом.
Тугују: сестра ВЕРИЦА,
МИКИ, ВЛАДАН,
МИЉАН и СВЕТЛАНА

(142/2164429

(111/216365)

РОЗИ ЛЕКСОВИЋ

13. фебруара преминула је моја драга мајка

15. марта 2016, у 84. години, преминула је наша

БРАНКА ЈОВАНОВИЋ

1935–2016.
Чуваћемо те с љубављу од заборава.
Син ИВАН с породицом
(126/216409)

1932–2016.
Опело је одржано у кући, у четвртак, 17. марта
2016, у 12.30, а сахрана, у 13.30, на гробљу Палеж (Ивањица).
Ожалошћени: ћерка НАДА, син ДРАГАН, унука
МИЛИЦА, зет НЕНАД, унук КОНСТАНТИН,
унука БРАНКИЦА и остала родбина
и пријатељи.
(123/216398)

Навршава се шест месеци како није с нама наш
драги брат и девер

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

ПОМЕН

ПИРОШКИ
ЧОНТОШ
ЖИВКО
МИЛИКИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

РОЗА ЛЕКСОВИЋ

НЕНАД ОБРАДОВИЋ
С љубављу те се сећамо и с поносом спомињемо.
Твоји: синови ЖЕЉКО и ПРЕДРАГ и унуци
ТАМАРА, МИХАЈЛО и СОФИЈА и снаја
СНЕЖАНА

Брале

ЕРЖЕБЕТ ПРОШЕВСКИ

20. марта навршавају се две године откако ниси
с нама

18. III 2015 – 18. III 2016.

Твоји ВУКОЛА
и РАНКА

Мајко, живиш у нашим
срцима.
Породица ЧОНТОШ
и КЛЕПИЋ

(99/216297)

(51/216175)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЗОРИЦИ
СПАСИЋ
од станара у Кикиндској 6
(48/2161719

Петак, 18. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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20. марта, у 10.30, на војловачком гробљу

СЕЋАЊЕ

даћемо годишњи помен од трагичине
смрти наше јединице

16. марта 2016. године навршило се шест
тужних година откад сам остао без оца

18. марта 2016. године,
у 11 сати, дајемо четрдесет дана од смрти мога оца и деде

ДУШАНКА КАРАН
1932–2015.

ТЕОДОРЕ ТЕЕ БАЧАЊИ
Не постоји време које доноси заборав,
нити сећање у којима те нема.
Живиш у свакој нашој сузи, речи и успоменама.

Не постоје ни речи, ни начин којим би се
могао описати осећај празнине, бола, туге
и неизмерне самоће, откако тебе више нема већ годину дана међу нама, мајчице
наша мила.

Твоји неутешни: мајка СЛАЂАНА
и отац МИШКО

С бесконачно много љубави, довека
ожалошћени: твоја деца, родбина
и пријатељи

(52/216176)

(70/2162169

МАРЦИ БЕРАЦКА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2016.
Године пролазе тата, а чини ми се да су
месеци и дани све дужи и празнији без тебе. Тужна је моја кућа, још више због тога
што си ми убрзо са собом узео и моју мајку. Којим путем ја да корачам - посаветујте ме. Нек анђели буду с вама.
Заувек ожалошћен ваш син МИРКО

СТОЈМЕНКА БОЈКОВСКИ

АНА ЛОЈАНИЦА

17. III 2011 – 17. III 2016.

рођ. Ковачевић

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕ

24. III 2003 – 24. III 2016.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и заборава.
Увек си с нама.
Супруг ДИМИТРИЈЕ, синови ЗОРАН
и ГОРАН с породицама

МИЋА и МИРЈАНА

(61/216195)

(69/2162139

Једногодишњи помен
мојој вољеној унуци

Прошло је десет година откако није с нама наша вољена и драга

Прошло је четрдесет
дана, сваким даном је
туга све већа, фалиће
нам твоје присуство заувек.
Твоји најмилији

Мом вољеном

ТАЊА ВИГ СЛАВИЋ
1972–2006.
Њени најмилији: син МИХАЈИЛО, кћи
КАТАРИНА, супруг АЛЕКСАНДАР и свекрва
ИВАНКА
(113/216305)

СЕЋАЊЕ

Заувек у срцу чува је
деда МИХАЛ

(5/216056)

(121/216377)

ТЕОДОРИ
БАЧАЊИ

Прошло је десет тужних година откад није с нама

Твоја ЗОКА, ПЕРА
и БОКА с породицом
(138/2164329

Четрдесет дана од смрти мога оца и деде

МИОДРАГУ
МИЛЕТУ
ЈОВАНОВИЋУ

СЛОБОДАНА
НОВКОВИЋА

1955–2016.

Вечити бол у души и срцу моја љубави једина.
Док живим, живећеш и
ти у мом срцу.

Не постоје речи које би
описале тугу и бол, колико нам недостајеш.

Твоја љубав једина

Ћерка ДРАГИЦА
и унуци ЖИКА
и СЛОБА

(93/216274)

(139/216432)

(94/216274)

СЕЋАЊЕ

18. марта 2016. навршава се десет тужних година откада није с нама наша вољена мама и баба

ТАЊА ВИГ
рођ. Славић
22. III 2006 – 22. III 2016.
Туга у срцу и суза у очима, заувек.
Твоји најмилији: мајка
ГОРДАНА, отац
МИЛИВОЈЕ и брат
САША с породицом

Тата мој најдражи, пуно
ми недостајеш. Туга и
бол су све јачи.
Недостајеш, недостајеш...

(74/216223)

Нашем вољеном супругу, оцу и деди 20. марта
на Новом гробљу, у 11
сати, даваћемо четрдесет дана

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАНА
НОВКОВИЋА

МИЛАН
НИКОЛИЋ

ЉУБИЦА ТУЦИЋ
Године пролазе, али сећање на твоју доброту и
пожртвованост ће вечно остати урезано у срцима твоје деце и унука.

16. III 2010 – 16. III 2016.
Време пролази, успомена на твоју доброту
остаје.
Супруга ГИНА,
син ЖЕЉКО
и сестра ЗЛАТА

(105/216339)

(73/216221)

Прошле су две године туге и бола, као два века,
како није међу нама, али је увек у нашим срцима и мислима наш

СЕЋАЊЕ
Неминовност одлажења
једина ми је утеха

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ

ЛУЧКА
ПЕТКОВ

СВЕТИСЛАВ ВАСОВИЋ

ДРАГУТИН РАДОЈЕВИЋ
2003–2016.
Супруга МИРКА, син ДЕЈАН и снаја ЕЛИЗАБЕТА
(39/216141)

Прошло је најтужнијих шест месеци

2006–2016.
С љубављу и сећањем на најлепше успомене чувамо те
од заборава.
Супруга НАДА и ћерка СЛАВИЦА с породицом
(77/216227)

16. III 2014 – 16. III 2016.
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле.
Твоји: супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА, зет
МИЛАН и унук ЈОВАН

СЕЋАЊЕ

22. III 2012 – 22. III 2016.

(83/216236

МИЛЕ ПОЧУЧА

МОМИР ПАПИЋ

Време пролази, а бол и туга остају заувек.
Брат МИЛЕНКО с породицом

19. марта 2016. навршава се осам година туге за нашим
супругом, оцем и дедом.
Његови најмилији

(124/216394)

(96/216282)

Твоја ВЕСНА
(78/216226)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља
одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 18. март 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
24. марта 2016. навршавају се три године откако није с нама

20. марта 2016. године, навршава се десет година откако није с нама
наша вољена

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЂУВЕЗА, син ДУШАН и ћерке ДУШАНКА и ДРАГАНА
(67/216209)

19. марта 2016. у 11.30, изаћи ћемо на гробље и обележити прву годину без наше супруге, мајке и баке

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ
рођ. Миловановић

У уторак, 22. марта
2016, у 11 сати, обележићемо
четрдесетодневни помен нашем
драгом тати, деди и прадеди

Помен ћемо одржати у суботу, 20. марта, у 11 сати.
Анђеле наш, заувек ћемо те волети и мислити на тебе.

КОВЕ МАРЈАНОВИЋ

Неизмерно недостајеш за све што је прошло и што ће доћи.

Много нам недостаје.

Твоји најмилији: синови, брат, тата и мама
(36/ф-426)

Тугују за њом: њен супруг ЈОВАН, син
БОЈАН, ћерка ДАНИЈЕЛА, снаја САНДРА,
зет МАРКО и унучићи ЈАНА, ДУЊА
и ДАВИД
(43/216160)

21. марта је петогодишњи помен

Десет година

МАЦИ
Ти си увек ту, с нама.
СТАНИКА, ТОЗА, ЦЕЦА
и СНЕЖА

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

(71/216218)

Сећање на твој драги лик и доброту, даје нам
снагу с неизмерном тугом. Боравићеш у нашим
срцима, мислима и причама док буде нас.

ДРАГАН БАЛАН

Супруга РАДМИЛА,
ћерке САЊА
и ДРАГАНА

Прошла је година без наше снаје и стрине

КОВЕ МАРЈАНОВИЋ
(44/216160)

Много смо тужни без тебе

Успомену на њега
чувају: син БАТА, снаја
ВЕЦА, унук ИВАН
с породицом и унука
МИЛИЦА с породицом

Пролази четрдесет дана
туге и бола због изненадне смрти нашег драгог

МАЦО

Твоји: баба ВЕРА, ДРАГАН, БАНЕ и МИЛА

И после десет година
видимо твоје лице и
твој осмех који нас подсећа колико си нам важна.
Твоји: БАТА ИВА,
ЗОКА, ЛУКА и УРОШ

(81/216234)

(82/2162359

Десет година

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГА
КРЧАДИНЦА

(146/216457)

(118/216376)

МАЦО

(22/216096)

Много мислимо на тебе.
Твоји: НОВИЦА, СВЕТЛАНА, ВАЊА и ИГОР

У суботу, 19. марта 2016. даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

Твоји синови: МАТЕЈА и СТЕВАН, супруг
БОЈАН, свекар, свекрва и девер

Ћерка ЛЕЛА, МИЛАН,
унука БИЉА
с породицом и унук
БОЈАН с породицом

22. марта 2016. навршава се четрдесет дана од
смрти нашег

(117/216372)

Драга наша

МИОДРАГУ
МИЛИ
КРЧАДИНЦУ

МАЦО

ДУШАНУ ХУЂЕЦУ
У срцима нашим заувек
остајеш.
Твоја тетка СТАНКА
и породица СУЧЕВИЋ

С љубављу и великом тугом успомену на тебе
чувају твоји најмилији
(46/216164)

(37/ф-426)

Десет година

22. марта, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву
даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

САШЕ
ГОРЊИКА
Живиш у нашим срцима.

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

ЗОРИЦА КОЈИЋ ЦИЦА
20. III 2009 – 20. III 2016.

Твоји најмилији

Године које пролазе не
чине да те заборављамо, већ само да нам више недостајеш.
Породице:
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,
ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

(75/216224)

(119/216376

Седам година је прошло, туга и сећање на тебе
остају.

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

Неутешна сестра
СЛАЂАНА с ТИЈАНОМ,
НИКОЛОМ
и ОГЊЕНОМ
(85/216239)

САШИ ГОРЊИКУ

ПАНЧЕВАЦ

Недостајеш нам...
Породица ТОМОВИЋ

Неутешна мајка РАДОВАНКА
и син МИРОСЛАВ

(120/216376)

(84/216239)

телефон:
013/301-150

Петак, 18. март 2016.

16. марта 2016. прошло је четрдесет дана од смрти нашег оца, а 20. марта 2016, четири године од
смрти наше мајке

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

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

ЖИВКОВИЋ

МИРЈАНА СТАН
БРАНИМИР

БИСЕРКА

1938–2016.
1944–2012.
Не постоје речи које би описале колико нам недостајете.
С поштовањем и поносом чувамо вас од заборава.
Ћерке МИРА, БИЉА и ЉИЉА с породицама

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 19. марта, у 11 сати, посетити њену вечну
кућу на Католичком гробљу и подсетити на дане
проведене с њом.
Породица
(18/216082)
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18. марта навршава се
тринаест тужних година откако није с нама

ДРАГАНА
ЗУВИЋ ГАГА
Време пролази, а бол и
туга никад неће.
Воле те: тата, мама
и бата

СЕЋАЊЕ

КЕПИЋ

(6/216060)

(24/216090)

Прошло је пола године од смрти нашег драгог

ДУШАНА МИШКОВИЋА

19. марта навршава се тужних девет година како
нас је напустио

ЉУБИНКА
УГРИШИЋ

Твоје сестре

Мајко, почивај у миру!
Ћерка ТАТЈАНА
ЂУРИЋ, зет
ДРАГОМИР, унуци
ДИМИТРИЈЕ
и КАТАРИНА

(8/216065)

(4/216057)

Навршава се годину дана како није с нама наша
драга

20. марта 2016. године
дајемо једногодишњи
помен, на ивановачком
гробљу, у 10 сати, нашој
мајци

Живиш у нашим срцима, мислима и сећањима.

(17/216081)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕТИЋ

ДРАГИЦА

1975–2016.

2006–2016.

Сећање на драге родитеље не бледи.
Син СТЕВАН и ћерка МИЦА
(34/216110)

ВОЈИСЛАВ СТОИМЕНОВ
2007–2016.

Заувек ожалошћена породица: отац, супруга,
синови с породицама, братанац и братаница

КОСТА

Прошло је четрдесет дана од преране смрти нашег драгог

БОРИСАВА ЈАЊИЋА
Вечно ћемо се сећати твог лика.

ЈОВАН

ОЛГА

ЈОВАНКА

1913–1982.

1920–1993.

1947–2012.

из Омољице

Твоји: МАРИЈА и МИРКО МУТАПЋИЈА

РАДОЈКА ЕРГАВЕР

(40/216147)

20. марта, у 11 сати, посетићемо њен гроб и положити цвеће.
Остаће трајно у нашим срцима.

РОЗАЛИЈИ УРИ
1. IV 2015 – 1. IV 2016.

Породица
(14/216075)

Прошло је тужних четрдесет дана без наше
драге сестре

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

Њени најмилији

Њени најмилији

(91/216257)

(33/21609)

У суботу, 19. марта даваћемо шестомесечни
помен нашем драгом

Прошло је тужних четрдесет дана без наше
драге мајке

ВЛАДИМИРУ
ЛУКИЋУ
БОГДАН
ЋУРЧИЋ

БОРИСЛАВА
19. III 2009 – 19. III 2016.

ДУШАН
24. VII 2014 – 2016.

Много нам недостајете.
Увек ћете бити у нашим срцима.
Ваши најмилији
(47/216169)

МИЛЕНЕ
СТАМЕНКОВИЋ

2011–2016.

МИЛЕНЕ
СТАМЕНКОВИЋ

Брат МИЛАН и сестра
ВЕРА с породицама

Синови ЗОРАН
и ГОРАН с породицама

Године без тебе нису
ублажиле моју тугу.
Увек ћеш ми недостајати.
Твоја ЉИЉАНА

(57(216188)

(56/216188)

(49/216173)

19. марта, у 11 сати, на
Католичком гробљу, дајемо помен

МИЛОСАВ
СТЕФАНОВИЋ
2007–2016.

2008–2016.
Време пролази, али ти у
нашем сећању остајеш
заувек.

СЕЋАЊЕ

РАЈИЦА
ПЕТРОВИЋ

НЕНАД
КАПЕТАНОВИЋ
СОФИЈИ ИЛИЋ

Твоји најмилији

Никад га неће
заборавити мајка, брат,
супруга и ћерка

Њени најмилији

(9/216069)

(10/216070)

(23/216089)

СЕЋАЊЕ

2004–2016.
Дванаест година како
ниси с нама
Али доћи ће време то
кад ћемо ја и ти
бити заједно.
Супруга ЈАГОДА
с породицом
(1/216046)

ЉУБИЦА
ТУЦИЋ

Проживео си живот пун
патњи, туге и бола али
си остао достојанствен,
увек спреман да помогнеш другоме и ведар
духом.
Таквог те памтимо.

РАНКО
ГОСПИЋ
1955–2010.

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.

Твоји најмилији

Твоји: брат РАДОМАН
ЛАЛЕ, сестра РАДА,
снаја ГОРДАНА
и братаница БРАНКА

(35/216119)

(19/216083)

24. марта навршава се
тужна година откад није с нама

Прошло је пет година
од смрти наше драге

МАРТОН
ЕМБЕЛИ

СТОЈАНКЕ
ПЕШИЋ

2005–2016.
Љубо, благо наше.
ДИКА, БОЦКО и ВАЊИЦА царица су златни
унуци.
Почивај у миру.
БАТА

1947–2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји најмилији

Успомену на њу чувају
њени најмилији

(3/4653)

(7/216063)

(16/216080)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – синове
25. фебруара: Вука и Филипа – Душица и Саво Пећер.

Ован

Вага

Добили ћерку

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

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

3. фебруара: Ирис – Верица и Страхиња Борковић; 5. фебруара: Милицу – Гордана Стевановић и Мирослав Рајко; 7. фебруара: Теодору – Сања Николић и Немања
Буљугић; 11. фебруара: Аурору – Ањичка и Адам Бенка; 12. фебруара: Теодору –
Маја и Новак Обреновић; Лену – Маријана Русо и Душан Ивановић; 16. фебруара:
Петру – Татјана и Давор Костић; 17. фебруара: Марину – Марија и Павел Шимак;
20. фебруара: Хелену – Марија и Дарко Стојменовић; 21. фебруара: Ању – Јелена
Јаић и Милан Милуновић; 22. фебруара: Ану – Кристина Бањаш и Срђан Шош, Ангелину – Јелена и Милош Пешић; 24. фебруара: Ингрид – Лили и Давор Поповић,
Машу – Драгана и Александар Јефтић, Анђелу – Бојана и Петар Мијаиловић, Лену
– Данијела и Мирослав Мрђан; 25. фебруара: Милу – Ивана и Милош Љубојевић;
26. фебруара: Теу – Оља и Данијел Ранисављевић, Даницу – Ивана Црнајлов Познатов и Горан Познатов; 27. фебруара: Нину – Ивана и Немања Стојаковић.

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

Добили сина

СОС телефон за жртве насиља у породици

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

5. фебруара: Алексу – Марина Бојковић и Далибор Крстић; 12. фебруара: Страхињу
– Биљана и Саша Сиљаноски; 13. фебруара: Петра – Ивана Мећавин и Ненад Путић;
14. фебруара: Данила – Снежана и Срећко Миленковић; 15. фебруара: Дамира –
Драгица и Дејан Јовановић, Тадију – Тања и Милија Перовић; 17. фебруара: Богдана
– Стевислава Цветојевић и Срђан Радић, Рахела – Андреа и Душан Стреховски, Ђорђа – Драгана и Бранислав Зафировић, Кристијана – Душица Рилак и Нинослав Грујин; 19. фебруара: Стефана – Тијана и Александар Ђурин, Андреја – Радица Цветковић Шавија и Драган Шавија; 21. фебруара: Михајла – Слађана и Дејан Андић, Виктора – Бранислава Рашеа и Дамир Зорић, Јованa – Анита и Александар Боројевић,
Петра – Ивана Јурковић и Милутин Вулевић; 22. фебруара: Луку – Сандра и Небојша
Шкаљак; 23. фебруара: Алексеја – Слађана Трифуновић и Младен Качавенда, Михајла – Сања Милићевић Јовановић и Иван Јовановић, Милоша – Стана и Мита Ковачки; 24. фебруара: Дениса – Фатмија Бериша и Албер Хајризи, Николу – Драгана Величковић и Милан Сомборац; 26. фебруара: Ерика – Мира и Павел Папуга; Вука – Сања и Владимир Воленик; 27. фебруара: Михајла – Јелена и Дарко Парчанин, Јакова
– Ивана и Ненад Николић, Јакова – Радмила Дачковић Јовановић и Александар Јовановић; 1. марта: Вука – Душица и Слободан Стјепановић; 2. марта: Стефана – Данијела и Саша Стојковић; 4. марта: Јована – Јасмина и Ненад Ангелин.

Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

ВЕНЧАНИ

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

27. фебруара: Анета Ракиџић и Андреја Павлица; 28. фебруара: Софија Таири и
Синиша Костић; 3. марта: Ивана Вамовић и Мићо Вукеља, Вера Умићевић и Фуад
Кајевић, Марина Јовановић и Небојша Мутић; 5. марта: Марија Чавошки и Бране
Раковић, Ивана Ђорђевић и Радан Шарић; 6. марта: Данијела Станисављев и Стефан Като, Марија Мрчковић и Илија Димов, Аница Вељовић и Предраг Марковић;
10. марта: Ана Војнић Зелић и Јован Андрић, Наташа Настић и Никола Тодоров,
Ивана Богданов и Бојан Паунов, Миљана Величковић и Љубиша Игић.

Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

У једном тренутку вам се учини

Новац стиже неочекивано, па

да можете дохватити звезде, а у
следећем да вам ни место на земљи ни је си гурно. Послов ни
планови не иду баш како сте
планирали. Изненадни пут или
промена радног места из корена
мења ваш статус.

ћете бити у могућности да себи
приуштите све што желите. Важни пројекти су пред вама, скупите екипу и крените озбиљно
да радите како не бисте промашили рокове. Уринарни проблеми.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Не претварајте се да је све у
реду, тако само гомилате притајени бес у себи. Емоције треба
правилно каналисати и усмерити
енергију на праве ствари. Окрените се послу и радите што више
на својој каријери. Могуће запослење ван струке.

Неке Шкорпије никако да се науче памети и гледају само своја
посла. Превише очекујете од
других, па понекад изгубите осећај за реалност. Опустите се, стрпите се, пустите да све иде својим током без пожуривања.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама је добар пословни

Усредсредите се само на оно

период иако вам се чини да се
ништа не догађа. Будите мало
опуштенији у комуникацији с колегама и претпостављенима. Немојте инсистирати на променама, није прави тренутак за то.

што вам је стварно битно. Пословно небо је пуно кишних облака,
зато будите спремни за изненадне обрте. Искључиво од вас и ваше упорности зависи да ли ћете
успети да остварите своје циљеве.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Добра пословна недеља, не пре-

Стара чекалица је коначно доче-

терано динамична, али успећете
да већину ствари бар приведете
крају. Пуни сте страхова и тиме
само уносите немир у своју везу.
Опустите се, све ће се средити
само од себе.

кала својих пет минута. Имате
велике планове и скоро сви су
остварљиви. Изаберите само људе који могу физички да вас прате. Љубав вас потпуно заокупља
и сан постаје јава.

УМРЛИ

Лав

Водолија

26. фебруара: Бјелица Кобас – 1930, Стојан Јовановски – 1937, Тома Блажевић –
1944; 27. фебруара: Марија Кузмић – 1928, Светислав Петровачки – 1958, Милован Јоксимовић – 1978, Јелена Дешо – 1933, Душан Лазић – 1961; 28. фебруара:
Славко Анкић – 1935, Радојка Деспотовић – 1935; 29. фебруара: Ружа Новаков –
1954, Душица Томовић – 1931, Раде Стојановски – 1938, Веселинка Ћосић – 1934;
1. марта: Анђелка Павлов – 1941, Геза Јанош – 1927; 2. марта: Славко Бјелајац –
1930; 3. марта: Анђелка Великинац – 1931, Светлана Мешег – 1960, Радмила Стојадинов 1932, Пера Костић – 1924; Ружица Станишић – 1949; 4. марта: Стоја Репак – 1930, Горан Попов – 1974, Зоран Стојић – 1958, Даница Рацковић – 1944; 5.
марта: Лука Вишекруна – 1929, Александар Ристић – 1934, Душица Миксат –
1933, Живота Топаловић – 1932, Јоланда Матковић – 1937, Вера Кривошић – 1948;
6. марта: Ђина Динић – 1961, Мара Јованов – 1936; 7. марта: Слађана Гуцијан –
1958; 8. марта: Никола Стојадинов – 1943, Димитрије Гуцуљ – 1946, Милка Цревар – 1942, Видојка Остојић – 1942, Стеван Михајлов – 1935, Катарина Јовановић
– 1927, Станислав Милин – 1951, Анита Вејсељи – 1951; 9. марта: Трајан Безња
– 1936, Димитрије Георгиевски – 1939, Миленко Илијин – 1946, Анка Багавац –
1951, Љубинка Остојић – 1936, Жива Крчадинац – 19345, Драгиша Поповић –
1942; 10. марта: Љиљана Милићев – 1954; 11. марта: Золтан Ковач – 1969.

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Ако вам се понуди посао у другом месту или у вези с путовањем, прихватите га, јер вам се до
јесени неће указати добра пословна прилика. Љубавна ситуација је климава, партнер вам већ
много тога озбиљно замера.

Главу горе, увуците стомак, истурите груди и само храбро ка
свом циљу. Не замарајте се превише оним што суштински и није
битно за ваш живот. Понекад
најсјајније светло води у најдубљи суноврат. Будите опрезни у
вези с тим коме верујете.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Не упадајте у замке које вам
постављају. Немојте бити превише радознали, то вам се може
обити о главу. Пазите како трошите новац и ма колико примамљиво било, не узимајте кредите. Посветите се свом здрављу.

Прегурали сте тешку недељу.
Следе битни пословни састанци који ће се директно одразити на ваше
пословање. Колико год да радите
исправно, понекад је подршка појединаца значајнија од свега. Будите
мудри при доношењу одлука.

Припрема: Момир Пауновић

ПОКЛОН ЗА ЧИТАОЦЕ

ДРУГИ ПУТ
„НИНОВ”
ЛАУРЕАТ

РОМАН
ГОДИНЕ
2015.

Житељ

Тог
тренутка

Суседна
слова
азбуке

Страно
женско име

Други
вокал

Наш
Показна
Место код
комедиограф
заменица Младеновца
(Бранислав)

Два наша најбржа читаоца која се у петак,
18. марта, тачно у 12 сати, јаве на имејл
talida.kv@gmail.com, наш астролог ће наградити бесплатним
тумачењем наталне карте. Будите брзи и срећно!

Једнак,
идентичан

КОЊИЋЕВ СКОК

Озледа,
повреда

Ознака за
грам

Сатиричар
(Радоје)
Област у
Арабији

ПИСАЦ СА
СЛИКЕ

Талас

Једно
чуло
Радничко
удружење
Симбол
лантана

Симбол
ванадијума
Музичка
нота

Радио-локатор

Име глумца
Марвина
Ознака за
пречник

Изнад
Симбол
азота

Онако
велики

Боја за
косу, кана

Град у
Румунији

ТУ-

-ШЕ

О-

-ЗА

И-

ПРЕД

ЛЕ-

-НЕ

НА-

-ЧИ-

СУ

-ЂЕ

-МА,

-МА-

И-

-ЂА.

-МО

НАМ

МА-

А

АНАГРАМ
TEATAР У ЗЕМУНУ (J = Н)

ДУМАМ: JE ЛИ НAJ?
РЕШЕЊА – Скандинавка: истоветан, стање, ему,
Лад, РБ, Еш, Ен, молери, Домановић, Драган Великић, вал, синдикат, в, онолики, кна, Арад. Анаграм: „Мадленијанум”. Коњићев скок: Туђе мане
имамо пред очима, а наше су нам иза леђа.

Фарбари
Пчелињи
производ

Име
глумице
Хатавеј
Племићки
посед у
Немачкој

Тенисер
(Артур)
Марка
јестивог уља

Ручни
бацач (скр.)
Бобичасто
воће

Амерички
глумац
(Алан)

ДОБИТНИК
Владарска
„НИНОВЕ”
палата
НАГРАДЕ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну стару латинску сентенцу о манама.

Птица
тркачица
Опсада

Статус

33

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 18. март 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ „КОНТРАБАНДЕ” И ПРИЈАТЕЉА

КАДА ПОБЕДИШ, ДА СЕ НЕ ПРОМЕНИШ
Највећи панчевачки рок састав „Контрабанда” прославио
је 25. рођендан у суботу, 12.
марта, концертом у дворани
„Аполо”. У публици бејаху
клинци енд маторци, у јакој
множини. Наступила су и три
пријатељска бенда – „Млади
Џек”, „Вибратор у рикверц”
(ВУР) и „The Elements”, а пошалице је с бине повремено
бацао Ђека, рокенролог из
Панчестера.
Било је славно, како и приличи четвртини века...

„Контрабандити”
са инструментом у руци, тако
и вербално.
– Имамо петнаестак припремљених ауторских песама,
до сада смо снимили три нумере, а за песму „I Wanna
Show You Srbija”, избацили
смо спот 9. марта. Текстови
наших песама су, на неки начин, прикази стања у друштву,
нашег духа, времена у коме
живимо... Желимо да прикажемо Србију каква јесте. Волео
бих да што пре снимимо албум
који ће се звати „Самоубиство
невиности”. Нажалост, данашња генерација је склона томе
да изврши самоубиство неви-

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

У доба процвата турбо-фолка
и дубоког сна рокенрола браћа
Радовановић, Ђенка и Бане,
решила су да контрирају
стварности која их окружује.
И тако су, у то чудно време почетком деведесетих, основали
рок бенд „Контрабанда”. Током каријере су пролазили
кроз многе изазове и промене,
успоне и падове.
До сада су објавили три албума: „Лаку ноћ, децо” (CD, Go Go
Records, 1997), „Не могу да се
навикнем” (CD, Tom Tom Music, 1999) и „Човек Држава
Handycam” (CD, ПГП РТС,
2006). Пратили су себе, не трендове, и у суштини остали исти.
Само рокенрол. Имају још један завршен а неснимљен албум. Планирају да за песму која
још нема име сниме спот. И то
у Њујорку и Мемфису. Али ’ди
ће концерт поводом јубилеја да
праве него у рођеноме селу. И,
решише да свирају с другарима,
да звони у Панчеву...

„Вибраторке”

ности као да је каљ бити невин,
а имати шеснаест или седамнаест година... Наступили смо
десетак пута у Панчеву, Београду, Вршцу и свуда смо били
јако добро прихваћени – рекао
је после наступа Лука.
„Џекови” су: певач Ђукица
Ђуровић, басиста Александар
Хаџи Христос, бубњар Милош Бановић, ритам гитариста Лука Полић и соло гитариста Лука Јовановић.
Рикверцно вибраторисање
Џентлменски почетак подразумевао је дамски наставак: с
бине су грунуле добре панк
вибрације ка публици, па у рикверц, на бину... Погађате,
уследио је наступ најатрактивнијег женског србијанског рок
бенда „Вибратор у рикверц”.
„Дорис”, „Begbede Wonderbra”, „Неко нема ни то”, „Стерео језик” – њихове су најпопуларније песме, уз које је публика (а шта би друго?) ђускала
и уживала. „Вибраторке” имаФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Панчевачко-новобеоградско-миријевски састав из Панчева, како воле за себе да кажу
момци који чине бенд „Млади
Џек”, публици се представио
први и у старту је направио
одличну атмосферу: већ се могло наслутити да ће журка бити незаборавна.
Спонтани фронтмен Ђукица, који на први поглед делује
као да је првак Балкана у физици (еј, Ђукица), позитивно
је изненадио старију рокенрол
публику, а равнодушна није
остала ни млађа... Запалише и
прва три реда отпозади!
Запитале су се многе тете и
чике о коме се ту ради. У почетку су били акустични трио
и постојали су више као идеја.
У овом саставу „Млади Џек” је
стар тек три месеца, а за тако
кратко време постигао је „завидне резултате из физике”.
Мислимо на контакт с публиком... И гитариста Лука Јовановић има шта да каже, како

„Млади Џекови”

„Елементи”

ју велико концертно искуство,
учествују на многим музичким фестивалима у земљи и
региону, сарађивале су са страним и домаћим дискографским кућама. Шизило, створио
га Бане Р.
Бубњарка Селена Симић објашњава да ће бенд у скоријој
будућности снимити нови албум и спот за акциону драму
коју до сад публика није имала прилику да види и чује. А
онда, путовање широм Југе,
братство енд јединство...
Уз Селену, у постави су и
Снежана Поповић (вокал), Софија Јовановић (бас), Тамара
Миховиловић (гитара) и Сара
Ћирић (гитара).
Рокај!
Панк бенд „The Еlements” настао је у исто правреме кад и
„Контрабанда”. Публика га
познаје по „мрачним” соцреалистичким ауторским текстовима, музици која варира од
класичног панка осамдесетих
па до хардкора деведесетих.

– Збрка – каже фронтмен
Ненад Павлов Шоне и потенцира да је песма „Коза”, која
говори „ни о чему с плавим
очима”, момцима најударнија.
Ууууу, како су рокали! Кажу
маторци. Они млађи су их
углавном први пут слушали;
чудише се...
Шоне панкер ко панкер. Ко
Ушке. Прича да ће још мало
„Елементи” славити два’ес’ година од издавања албума „Our
Мinds”. Чланови бенда су, поред Шонета, Алексеј Милосављевић Ушке, Дејан Крстин
Крле, Милош Бакаловић и
Фери Радаковић.
Контроверзни мађионичари
У духу рокенрола, тачно на
време, петнаест минута после
поноћи (били су најављени за
21.30 претходног дана) – одушевљено звиждање и громогласан аплауз. На стејџ је изашла „Контрабанда”, ка бини су
полетеле чаше, а енергична и
добро расположена банда је узвратила „контром”, тако што је

ПРИ ЈА ТЕ ЉИ О „КОН ТРА БАН ДИ”
„Млади Џекови”: „Волимо да свирамо са старијим бендовима. Ту мислимо на оне с много искуства, а не година. Част
нам је што свирамо на ’Контрабандином’ концерту, јер их
знамо још од кад смо клинци били”.
ВУР: „Велико нам је задовољство да наступамо вечерас,
иако нисмо биле изненађене. Сарађујемо с Банетом откад
наш бенд постоји, ово је заправо концерт ’Контрабанда и
пријатељи’, а ко ће да буде међу пријатељима ако не ВУР”.
„The Еlements”: „’Контрабанда’ је један од највећих бендова
које је Панчево дало, имамо дуго пријатељство с њима и помагали смо једни другима деведесетих, у оној беди и фрци...”
одмах почела да грува хит
„Журка” с почетка каријере.
Ђенка, да се уважени родитељи Љиља и Љуба не увреде –
Владимир Радовановић (вокал), његов млађи и лепши
брат Бане (ритам, вокал), Дуле
Гњидић (бубањ), Милан Цезар
Деспотовски (бас) и Игор Митић (соло гитара), подсетили су
фанове, који су вриштали и певали на сав глас, на старе добре
хитове као што су „Без њене кеве нема добре шеве”, „Зид”,
„Мађионичар”... А најпопаљенији навијачи из првих редова
гасили су се проливајући литре
пива у себе, али и на себе. И један брус је, тешко је било са
сигурношћу утврдити чији, завршио на сцени. На одушевљење публике, усред свирке на
сцену се попео и прихватио гитаре и бивши члан „Контрабанде” Бане Глуваков, сада гитариста „много горег”, што би
реко Ђенка, бенда „Ван Гог”...

„Контрабанда” је препознатљива и по смелом и помало неуобичајеном визуелном идентитету, али овог пута на сцени су
изостали јединствени костими
које су „контрабандити” носили
у спотовима. Разлог је то што су
сад „одрасли и постали озбиљнији”, а фронтмен бенда Ђенка
то потврђује:
– Увек нам је био битан сценски наступ и приказивање пред
публиком. Ништа нам није било страно да урадимо. Рецимо,
уговор с ПГП-ом потписивали
смо у бадемантилима, а свирали смо и голи у инвалидским
колицима... Свашта смо радили. Али сад смо мало старији и
озбиљнији – констатује Ђенка.
Их, озбиљнији. Озбиљнији,
незанимљивији. Оксиморон. А
интересантни су и сада, 25 година касније.

µВ. Ђурђевић ?М. Манић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПЕТКОВА „КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА”
Динамо „прегазио”
и Златар
Стартује и
ЖРК Панчево

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СТРЕЛИЧАРСТВУ

УРОШ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
Ниш је недавно угостио најбоље стреличаре у нашој земљи.
Првог дана такмичења у оквиру Првенства Србије надметали су се ветерани и најмлађи,
а другог дана сениори и сениорке у олимпик и компаунд
стилу. СК Панчево је наступио
са шеснаест такмичара.
Најуспешнији је био старији
пионир Урош Јакоб, који је
освојио најсјајније одличје. У
истој конкуренцији Јован Шпехар је заслужио бронзу, а одличја истог сјаја припала су и
јуниорки Чарни Брзаковић и
сениорској екипи коју су сачињавали Дејан Форго, Миле
Стајчић и Ненад Димић.

У веома јакој конкуренцији
чланови СК-а Панчево су се
добро снашли. Четири сениора су се пласирала међу 16
најбољих из квалификација
(55 такмичара у конкуренцији), али им је у распуцавањима недостајало мало среће, па
су им измакле појединачне
медаље. Јуниор Стефан Жикић (компаунд стил) такмичио се у конкуренцији сениора и заузео је пето место у
квалификацијама, а за улазак
у полуфинале недостајао му
је један поен. Пионири су показали да се у клубу одлично
ради с младима и они су свакако будућност клуба.

КАРАТЕ ТУРНИР У АРАНЂЕЛОВЦУ

НОВИ ТРОФЕЈ ЗА БОБУ
Чланови КК-а Динамо су и ове
године били веома успешни на
традиционалном међународном турниру „Аранђеловац
опен”, који је одржан прошлог
викенда. Кадети, јуниори и сениори нашег клуба освојили су
пет медаља и потврдили да су
у одличној форми.
У главној категорији на турниру победио је најбољи српски каратиста Слободан Битевић. На путу до златне медаље
и вредне новчане награде он
је тријумфовао у свих пет мечева и тако потврдио да у
овом тренутку нема праву
конкуренцију. Златну медаљу
је освојио и талентовани јуниор Урош Петровачки. Сребрне
медаље су заслужили јуниорка Сања Варсаковић и кадет
Никола Ивановић, а бронзом
се окитила кадеткиња Миња
Варсаковић.
Иако се одлично борио, овог
пута без медаље је остао јуниор Стефан Станковић.
Један од најбољих сениора
Србије репрезентативац Никола Јовановић наступио је на

Рукометаши Динама настављају поход ка елити. Момци
које предводи тренер Иван
Петковић су прошлог викенда,
у тринаестом колу Супер Б лиге, остварили и своју једанаесту победу. Иако је пред њима
било једно од већих првенствених искушења, нису устукнули
ни за педаљ. Бранко Радановић и његови другови начинили су још један велики корак
ка остварењу свог циља, тријумфално су прошли и кроз
Нову Варош: Златар–Динамо
23:33 (10:13).
Био је то прави првенствени
окршај у препуној спортској
дворани у Новој Вароши. Иако
коначан резултат показује убедљив тријумф момака у жуто-црним дресовима, није било
нимало лако нашим суграђанима да стигну до два нова,
веома вредна бода. У првих
десетак минута виђена је права резултатска клацкалица,
јер су се тимови смењивали у
вођству. Динамо је потом додао гас, па је на одмор отишао
с три гола „вишка”.
Слично је почело и друго
полувреме. Златар је успео да
изједначи на 13:13 у 35. минуту, али за више од тога није
имао ни моћи ни квалитета.
Рукометаши Динама су показали да се овог пролећа у Су-

пер Б лиги – они питају! Још
једном је тимска игра донела
резултат, па су се и овог пута
готово сви момци уписали у
листу стрелаца. Бранко Радановић је капитенски преводио своје саиграче. Бриљирао
је у одбрани, а када је било
најважније, погађао је мрежу
ривала. Феноменалан је био и
голман Никола Радовановић,
успео је да одбрани чак 22
шута противничких играча, а

гола), Миљан Буњевчевић
(два), Давид Пејић (два), Иван
Радојичић (два), као и Лука
Радовановић, Богдан Огризовић и Јован Сремчевић, који
су постигли по један гол.
После ове утакмице рукометаши из нашег града су и даље
лидери у Супер Б лиги, са 22
бода.
– Презадовољан сам. Није
нам било нимало лако, иако
резултат показује убедљиву

победу. Морали смо озбиљно
да „одрадимо” ове бодове. Честитам момцима на озбиљности, а захвалио бих и управи
клуба, која нам је омогућила
да на ово далеко и врло неугодно гостовање одемо дан раније. Нема опуштања, нема
еуфорије. Идемо даље. Знамо
свој циљ, па зато желимо да
играмо још боље. Следи нам
дуел с Лесковчанима на нашем терену. Они су нам дужници из првог дела првен-

ства, па је то мотив више да
освојимо два нова бода. Позивам и публику да дође и да нас
подржи – рекао је први тренер
Динама Иван Петковић.
После дуге зимске паузе коначно ће у званичне такмичарске окршаје ући и рукометашице ЖРК Панчева. Идућег
викенда се наставља трка за
бодове у Супер Б лиги за жене.
– Пауза је заиста била предуга, чак четири месеца. Припреме смо започели још 10. јануара. Одиграли смо седам
контролних утакмица и у шест
смо победили, а претрпели
смо пораз само од Бора. Морам да честитам девојкама, јер
су феноменално радиле, иако
је тешко толико дуго одржавати добру форму. Имамо и три
нове играчице. Из Инђије је
дошла Јелена Цветковић, крило, из ОРК Београда Јована Јелача, пивот, а појачали смо се
и на бековској позицији. Наш
нови члан постала је и Александра Митић, која је дошла
из београдског Радничког.
Наш циљ је опстанак у лиги.
После првог дела шампионата
имамо девет бодова, а по некој
рачуници за остварење плана
потребно нам је 18 – истакао је
Игор Шуловић, тренер ЖРК-а
Панчево.
Ипак, наше суграђанке овог
викенда неће имати првенствена искушења. На молбу
ривала из Прокупља, утакмица с Топличанином биће на
програму у уторак, 22. марта,
у Хали спортова на Стрелишту, од 19 сати.

је тријумфовала у надметању
млађих јуниорки с 395 кругова,
испред клупске другарице Марије Алексић, која је с 382 круга
била и четврта у кадетској конкуренцији. Наступиле су и Ивана Виславски, Анастасија Грујоски и Бојана Николић.
Екипа кадета је друга, а тим
млађих јуниора је заузео четврто место. У појединачном над-

метању кадет Давид Даутовић
је с 567 кругова освојио бронзану медаљу, а пуцали су и: Никола Адвигов, Ђорђе Јовчевић,
Игор Стајчић и Ема Пузић.
Следећег викенда на програму ће бити Првенство Војводине у Врбасу за млађе јуниоре и кадете, на којем ће панчевачки стрелци наступити у
пуном саставу.

Лука Степанов, Филип Станковић, Горан Обућина, Андрија
Радивојев и Ђорђе Ивковић.
Сви поменути такмичари
квалификовали су се за Првенство Војводине, које ће бити одржано у Инђији.
Запажени су били и такмичари
КК-а Младост из нашега града.
Највредније трофеје су заслужили: ката-тим полетарки
(Милица Драгичевић, Милица
Амановић и Нађа Штрбац),
ката-тим пионирки (Тара Ђур-

ђевић, Николина Исаиловић и
Миња Ковач), Милица Драгичевић, Сара Жунић, Јелена Киџин и Анастасија Чоловић. Сребрне медаље су освојили: кататим женских нада (Јована Новаков и Анастасија и Анђелина
Јаредић), тим за борбе женских
нада (Милица Миловановић,
Анђелина Јаредић, Јована Новаков и Марија Поткоњак), тим
пионирки у борбама (Сара Жунић, Николина Исаиловић и
Тара Ђурђевић), Анастасија и
Анђелина Јаредић, Милица
Миловановић, Милорад Петровић, Милан Стојиљковић и Сара Жунић, а бронзама су се окитили: Јована Новаков, Марија
Поткоњак, Бранислав Срећков,
Небојша Божић, Михајло Пантелић, Славица Тулић и Михајло Крчадинац.

Почетак утакмице у Новој Вароши
„скинуо” је и два пенала. С таквим учинком уливао је самопоуздање свом тиму и носио
га до победе. Најефикаснији
играч Динама био је Срђан
Комланов, који се седам пута
уписао у листу стрелаца, а поред поменутог капитена Радановића, по четири гола су постигли и Јован Стојановић и
Стефан Шапоњић, а Павле
Бандука је постигао три поготка. Похвале заслужују и
Миломир Радовановић (два

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” У ВРХУ

Светском купу у Лашком, где
је после две победе поражен у
четвртфиналу турнира. Никола се надметао и на традиционалном турниру у Вировитици, где је освојио сребрну медаљу у категорији до 75 кг.
Сениорски репрезентативци Србије су прошле недеље
наставили припреме у Панчеву, под вођством Предрага
Стојадинова.

На Првенству Србије у гађању
из ваздушног оружја по А-програму, одржаном прошлог викенда у Крагујевцу,
наступиле су све четири екипе
СД-а „Панчево 1813”.
Тим сениора из нашег града
је са 1.832,6 кругова поново
освојио треће место, иза Крагујевца и Новог Сада, и тако
још једном показао да заузима сам врх овог спорта у нашој земљи. Екипу чине три
момка који су током своје врхунске каријере наступали на
више европских и светских
првенстава у саставу репрезентације Србије – Габријел
Даутовић, Дејан Пешић и Вукашин Јосиповић.
Екипа јуниорки је заузела пе-

то место, а гађале су Исидора
Стојановић, Марија Алексић и
Ивана Виславски. Тим јуниора
се пласирао на седмо место, а
наступили су Ђорђе Јовчевић,
Давид Даутовић и Никола
Адвигов. У гађању из пиштоља
надметала се Теодора Кљајић.
Подмлађена екипа сениорки,
у саставу Тијана Коларик, Исидора Стојановић и Марија Алексић, заузела је десето место.
Такође прошлог викенда
одржано је и финале Лиге
млађих јуниора и кадета Војводине, на којем је панчевачка „дружина” имала све комплетне екипе.
Тимови млађих јуниорки и
кадеткиња су убедљиво освојили
прва места. Исидора Стојановић

ПРВЕНСТВО БАНАТА ЗА НАЈМЛАЂЕ

СЈАЈНИ ПАНЧЕВАЧКИ КАРАТЕ КЛИНЦИ
У Банатском Карловцу је прошлог викенда одржано Првенство Баната у каратеу за полетарце, пионире и наде, на којем су
одличне резултате остварили и
најмлађи борци из нашега града.
КК Динамо је и овог пута
био најуспешнији, али и најмасовнији клуб.
Златне медаље су освојили:
Софија Бубало, Теодора и Милица Гагић, Вукашин Младеновски, Огњен Чекеревац, Антоније Ћулибрк, Борисав Јевре-

ТРИ ПЛАСМАНА
Солидне резултате у Банатском Карловцу остварили
су и чланови КК-а Combat
Eagle из нашега града.
Пионирка Марта Стојсављевић освојила је златну
медаљу, Теодора Трумбеташ
се окитила сребром, а на Првенство Војводине се пласирала и Ања Кнежевић, која
је заузела четврто место.

мовић, Лука Богданов, Стефан
Стојковић и Миљан Варсаковић. Сребром су се окитили: Нађа Николић, Анђела Ђекић, Јелена Милентијевић, Катарина
Петковић, Миа Дујмовић, Лео
Граган, Вања Чекеревац, Симон
Дангубић, Матеја Степанов,
Александар Здешић, Марко
Спасић и Немања Несторов у
борбама, а бронзе су зарадили:
Тамара Драгичевић, Александра Стоилковски, Николина и
Катарина Фурунџић, Катарина
Шаренац, Сташа Јевремовић,

У НЕ ДЕ ЉУ МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР
У панчевачкој Хали спортова у недељу, 20. марта, биће одржан 17. интернационални турнир „Куп Панчева 2016”, који
организује КК Младост.
Учешће су најавила 33 клуба из Србије, а наступиће и седам клубова из иностранства. Надметаће се каратисти и каратисткиње у катама и борбама у појединачној и екипној
конкуренцији, узраста од полетараца до ветерана.
На турниру ће наступити и 80 такмичара КК-а Младост.
Улаз је слободан, такмичење почиње у 10 сати катама, а у
13 сати стартују борбе.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗА ЗА ЗОРАНУ
На међународном атлетском
надметању одржаном поводом
отварања нове дворане у Београду у саставу репрезентације
Србије била је и најбоља
спринтерка Динама Зорана
Барјактаровић.

Она је наступила у трци на
60 метара и освојила је бронзану медаљу, с новим личним
рекордом од 7,73. Треба нагласити да је била и најбоље
пласирана атлетичарка Србије, па је само потврдила да је
тренутно најбржа девојка у нашој земљи.
Остаје нада да ће уз помоћ
Спортског савеза града Панчева, АСС-а и осталих релевантних спортских структура у Србији Зорана успети да оствари
свој сан, а то је учешће на два
највећа такмичења ове године
– Првенству Европе и Олимпијским играма у Бразилу.

ТРИЈУМФ НА ПАЛИЋУ
На Палићу је прошлог викенда
одржано међународно надметање у полумаратону, на којем
је учествовало 300 атлетичара
из земље и региона.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ХУКИЋ И ДРУГАРИ „ЗАКУЦАЛИ” ЗЕМУНЦЕ
Тамиш на два корака
до Суперлиге
Дерби 24. кола Кошаркашке лиге Србије одигран је прошлог
викенда у нашем граду. Пред
пуним гледалиштем Хале спортова на Стрелишту снаге су одмерили Тамиш и Младост из
Земуна. Био је то меч од великог
значаја за оба тима, дуел за четврто место на табели, за позицију с које се иде у Суперлигу...
Предвођени некадашњим тренером Тамиша Драганом Николићем, с легендарним Слађаном Стојковићем на клупи, гости су на мегдан дошли препуни оптимизма, очекујући сигуран тријумф... Њихова очекивања су Душан Хукић и његови саиграчи претворили у највећи
кошмар. Домаћин је играо фантастично, није било превелике
драме и дерби је убедљиво припао тиму из нашега града: Тамиш–Младост 78:58, по четвртинама 18:15, 16:18, 20:14 и
24:11.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић играли су
веома добро од самог почетка
утакмице – чврсто у одбрани,
сигурно у нападу... Успели су
да зауставе најбољег играча
гостију Стефана Пота, па су
тако Земунцима отупили главну оштрицу... Стартна петорка
Тамиша: Душан Хукић, Немања Манојловић, Иван Смиљанић, Никола Вујовић и Филип
Думић одлично се носила у

дуелу са Земунцима, а ако је и
било какве-такве неизвесности, она је виђена управо у првом полувремену. Тамиш је на
одмор отишао с „пола” коша
предности (34:33), само због
чињенице да је у превеликој
жељи за победом дошло до неких почетничких грешака и
олако изгубљених лопти, које
су гости претварали у поене.
У наставку меча играо је само један тим – онај из нашега
града. Разиграо се капитен Душан Хукић, који је с неколико
фантастичних закуцавања дизао морал својој екипи, али и
публику на ноге... Одличног
сарадника је имао и у Николи
Вујовићу (17 поена), као и у
одличним шутерима Николи
Симићу (13) и Ивану Смиљанићу (12 поена), који су „трој-

кама” у право време противника доводили до безнађа. Из
минута у минут предност Тамиша је расла, да би на крају
достигла изванредних двадесет поена.
– Јако важан меч. Улог је био
велики. Наш стручни штаб је
изванредно припремио утакмицу. Жесток дуел, нема шта. Било је свега на паркету, чак и крви... Прави фајт. Хвала навијачима што су дошли у оволиком
броју – рекао је Иван Смиљанић, један од најбољих кошаркаша Тамиша у овој сезони.
Панчевци су сада на четвртом месту, с којег се иде у Суперлигу. Ипак, до краја првенства предстоје им још два тешка дуела
– Ми смо овом победом само „купили” шансу за пла-

сман у елиту. Био је то прави
такмичарски меч. У првом
по лу вре ме ну смо има ли
много изгубљених лопти, али
смо у на став ку по ја ча ли
агре сив ност, про на ла зи ли
добра решења у нападу и на
кра ју за слу же но по бе ди ли
одличног противника. Очекујемо још две веома тешке
утакмице. Прво искушење је
Бе о вук, ко ји че сто уме да
игра пр ља во, да вр ши де струкцију игре, а потом следи дуел са ОКК Београдом,
који се бори за опстанак. Ништа још није готово. Ипак,
драго ми је да су моји момци
прихватили изазов, да је атмосфера одлична... Шта заслужимо, тако ће нам и бити
– истакао је тренер Тамиша
Бојан Јовичић.
Вредну победу у Првој српској лиги остварили су и кошаркаши Крис-кроса. Они су
на свом терену савладали Железничар из Инђије са 78:62.
– Играли смо добро у одбрани и то је одлучило победника. Да смо имали више концентрације, већ на полувремену бисмо имали и убедљивију
предност. Иако смо мало попустили у последњој четвртини, гост није могао да нас
озбиљније угрози – рекао је
тренер Крис-кроса Вук Станимировић.
До краја првенствене трке у
Првој српској лиги остало је
још шест утакмица.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” НАД ДОЛИНОМ
Чланица Динама Александра Маринков освојила је прво
место у женској конкуренцији,
а стазу дугу 21,1 км истрчала
је у времену од 1:28,37.
То је сјајан резултат на почетку сезоне, у којој динамовцима предстоји још много
оваквих искушења.

УСПЕХ У ХОЛАНДИЈИ
На престижном теквондо
турниру одржаном прошлог
викенда у Холандији, где се
надметало око 1.300 такмичара из целог света, боје Србије
су бранили и наши суграђани
Никола Вучковић и Милица
Неделковски.
Никола је изгубио у првом колу, а Милица је још једном до-

казала да је у одличној форми
па је освојила бронзану медаљу.
Она је савладала ривалке из
Француске и Пољске, а у полуфиналу је изгубила од такмичарке из Шпаније, која је касније освојила прво место.

Поклоници најважније споредне ствари у нашем граду и
околини поново имају разлога
за задовољство. После дуге
зимске паузе прошлог викенда је настављена првенствена
трка за бодове у Српској лиги
група „Војводина”. Дерби шеснаестог кола одигран је у
Панчеву, на СЦ-у „Младост”, а
снаге су одмерили тренутно
најуспешнији фудбалски клубови у јужном Банату: панчевачки Железничар и Долина
из Падине. Тај меч је привукао
велико интересовање публике
из целог региона, а оно што је
најважније – актери нису разочарали око 700 љубитеља популарне „бубамаре”. Гости су
били бољи у првом, а домаћини у другом полувремену: Железничар–Долина 2:1 (0:1).
Тренер панчевачке „дизелке” Александар Стевановић
поверење за овај меч поклонио је екипи у саставу: Катанић, Текијашки, Спасковски,
Јовановић, Гудан, Стајчић,
Чикић, Антељ, Илић, Матић и

Ипак, на срећу панчевачких
љубитеља фудбала, наставак
меча донео је потпуни преокрет. Железничар је заиграо
још јаче и агресивније, потиснуо је противника на његову
половину терена, очекивало се
изједначење... Преокрет је наговестио Илић, који је у 59. минуту погодио пречку гола Долине,
а само три минута касније уследила је ерупција одушевљења.
Мисом су се проламали громогласни аплаузи – „Жеља” је по-

КАДЕТИ ФК-а ДИНАМО 1945 НА ПРАВОМ ПУТУ

ЕВРОПСКИ ЏУДО КУП

ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ОБЕЋАВА

АНДРЕА ТРЕЋА У ЗАГРЕБУ

Фудбалери Динама 1945 рођени 2000. године, које предводи тренер Кристијан Стојанов, скренули су пажњу на себе одличним резултатима у
Квалитетној лиги Војводине.

ОДЛИЧНИ „АКАДЕМЦИ”
На недавно одржаном Првенству Војводине за кадете члан
ЏК-а „Академија Јочић” Стефан Шницер освојио је бронзану медаљу и пласирао се на
државни шампионат.
И на првенству покрајине за
јуниоре Стефан је успео да
оствари пласман за дање такмичење, а Александар Мустафић је зарадио бронзано одличје и такође се пласирао на
Првенство Србије.

Новаков, а прилику су добили
и: Ћишић, Цвејић и Басарић.
Био је то дуел са два потпуно
различита полувремена. Домаћи тим је већ на почетку утакмице показао да жели тријумф,
константно је нападао и стварао прилике, али су у вођство
ипак дошли гости. У 27. минуту
Долина је извела добар контранапад, који је поготком реализовао Јован Козић. Тако је тим
из Падине на одмор отишао с
резултатском предношћу.

стигао погодак. Горан Антељ је
добро проиграо Жељка Стајчића, који је постигао ефектан
гол. Панчевци су наставили да
нападају, а већ у 68. минуту стигли су до коначног преокрета.
„Џокер” тренера Стевановића
Александер Ћишић одличним
ударцем с нешто више од десет
метара погодио је десни угао
голмана Долине – 2:1!
– Играла су два пријатељска
клуба, две фудбалске институције јужног Баната. Мислим да
је утакмица била одлична. Нама ова три бода много значе,
јер ћемо у наставку првенства
играти растерећеније. И овог
пута смо почели „из минуса”,
тако је било и током припремних мечева, али квалитет екипе се огледа и у томе да успе да
преокрене резултат – додао је
тренер Звонко Лазаров.
Следећег викенда панчевачка „дизелка” ће бити на новом,
великом искушењу, јер путује
у Сенту, на мегдан са шестопласираном истоименом екипом домаћина.

Победама у првом делу сезоне наговестили су пласман у
плеј-оф, а сјајни су били и током припремног периода, када су одмеравали снаге с ти-

мовима који играју у Првој
лиги Србије.
– Момци су заиста сјајни. Одлично раде, посвећени су тренинзима. Играли смо са Синђелићем, Бродарцем, Земуном,
Радом, ОФК Београдом, Вождовцем и Партизаном. Тренери тих клубова су моји пријатељи, па заиста годе похвале на
рачун деце, али и на рачун нашег клуба. Клинци су на окупу
већ четири године, а могу рећи
да су готово сва најталентованија деца из јужног Баната у нашем клубу. Праве резултате
очекујем наредне године у Суперлиги Војводине – рекао је
тренер Кристијан Стојанов.
Првенствена трка за бодове
наставља се идућег викенда,
када ће у Панчеву гостовати
Раднички из Зрењанина.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА, ПЛЕЈ-ОФ
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
субота, 15 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА
недеља, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО 2 – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ТОПЛИЧАНИН
уторак, 22. март, 19 сати
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК
субота, 19.30
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
субота, 19 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сента: СЕНТА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г)
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
Војловица: МЛАДОСТ–БАК
Б. Н. Село: СЛОГА–ВЛАДИМИРОВАЦ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

2:3
3:0

ПРВА ЛИГА
Баваниште: БАВАНИШТЕ–БОРАЦ

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА

3:2

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

78:58

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР

78:62

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Н. Варош: ЗЛАТАР–ДИНАМО

23:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА

32:31

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДОЛИНА

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Црква: БАК–СЛОГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – МЛАДОСТ (В)
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Гај: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (О)

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

ШАХОВСКИ КУТАК

Žuk
8
7
6
5

У спортској хали „Сутинска
врела” у Загребу одржан је једанаести Европски џудо куп
за кадете и кадеткиње, на којем је наступило 607 такмичара из тридесет једне земље.
Међу репрезентативцима Србије били су и џудисти Динама Андреа Стојадинов и Филип Ринковец.

Андреа се надметала у категорији до 48 кг и још једном је
показала да је пред њом блистава каријера. Са скором од
четири победе и једног пораза,
окитила се бронзаним одличјем. Филип се такмичио у категорији до 66 кг и остварио је
једну победу и један пораз, па
је остао без пласмана.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд5)
Избор Р. Радојевић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВИКЕНД ОБЕЛЕЖЕН ПОБЕДАМА
Одбојкашице
Динама у плеј-офу
Борац у трци
за елиту
Утакмицама осамнаестог
кола прошлог викенда је
спуштена завеса на регуларан део првенствене трке за
бодове у Суперлиги за одбојкашице. Популарне панчевачке „лавице” су гостовале
у Ужицу, где су оствариле и
осму првенствену победу:
Јединство–Динамо 2:3, по
сетовима 25:15, 9:25, 25:23,
15:25 и 6:15.
Стотинак гледалаца у
ужичкој дворани „Велики
парк” присуствовало је утакмици пуној преокрета, с
много успона и падова у
игри обеју екипа, али и у добрим и атрактивним потезима. Домаће су одлично
„отвориле” утакмицу и потпуно су изненадиле панчевачке
„лавице”. Релативно лако, без
превеликог отпора с друге
стране мреже, Јединство је
повело с 1:0. Потом је усле-

дио реванш Динама. Девојке
које предводи тренер Александар Владисављев заиграле
су много боље, консолидовале су своје редове, сервис је
био прецизан и довољно јак,
блок чврст, а одбрана гранитна... Слађана Мирковић је
сјајно дириговала „плавим
оркестром”, а расположене су
биле и Јелена Лазић (капитен), Нина Коцић, Николина
Ашћерић, Милена Спремо,
Драгана Марковић, Ања Владисављев...

„ЛА ВИ ЦЕ” У
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

ПРОФ: 10/2016

Маријана Боричић, први
тренер женске јуниорске
репрезентације Србије,
саопштила је списак играчица за турнир А-групе
друге рунде квалификација за Европско првенство у Словачкој и Мађарској,
који ће бити одигран у Врњачкој Бањи од 31. марта до
3. априла.
На Првенство Европе пласираће се победници група,
док ће седам другопласираних селекција и најбоља трећепласирана изборити учешће у трећој рунди.
Из Женског одбојкашког клуба Динамо позване су три
играчице: Тијана Стојковић, Јана Ћук и Сања Ђурђевић.

Јединство је успело да
освоји свега девет поена.
Најнеизвеснији је био трећи сет, када су Ужичанке
смогле снагу да још једном
поведу, али то је било све од
њих у овом дуелу. После вођства домаћих играчица од
2:1 у сетовима Динамо је заиграо много боље, не оставивши ривалу нимало наде
да може изборити повољнији исход. Лако, без великих
проблема, „лавице” су освојиле два бода и заузеле седмо
место на табели на крају регуларног дела шампионата.
Већ у среду, 16. марта,
стартовало је и плеј-оф доигравање за титулу шампиона
државе. Динамо је гостовао у
Старој Пазови, где је одмерио
снаге с Јединством. Реванш
ће бити одржан у суботу, 19.
марта, у Хали спортова на
Стрелишту. Даље иде тим који оствари две победе.

Одбојкаши старчевачког
Борца су у 18. колу Прве лиге
победили у Баваништу истоименог домаћина с 0:3, по сетовима 19:25, 20:25 и 23:25.
Момци које предводи тренер Драгољуб Стојановић су
тако продужили наду да се
могу докопати баража за елиту, а надметање у овом рангу
постаје све занимљивије, јер
је Млади радник из Пожаревца неочекивано поражен у
Смедереву, па ће поред та два
тима „мртву трку” за лидером
из Старе Пазове и другим местом водити и сада другопласирани Спартак и Борац...
Тринаесто коло Друге лиге „Север” за жене изазвало
је праву драму у Хали спортова на Стрелишту. После
великог резултатског минуса
Одбојка 013 победила је Руму с 3:2, по сетовима 15:25;
9:25; 25:18; 25:20; 15:8.
Гошће су лако повеле са
2:0 у сетовима, а фантастично су започеле и трећи период утакмице. Рума је водила
са 8:1 и када се чинило да ће
сва три бода отићи у Руму,
догодио се чудесан преокрет.
Јована Марић и њене саиграчице су кренуле на све или
ништа, заиграле су много боље и чвршће, користиле су
све грешке противница и на
крају су стигле до заслужене
победе.
Девојке које предводи тренер Иван Радивојевић заузимају осмо место на табели, са
16 бодова.
А. Живковић

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ПАНЧЕВЦИМА ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА
У Бачком Петровцу је у суботу, 12. марта, одржано
такмичење у дизању тегова
под називом „Serbia Open
Bench Press”, а истовремено
је организовано и Првенство
Војводине у тој дисциплини.
Поред учесника из наше земље, наступили су и такмичари из Црне Горе, БиХ и
Хрватске. Чланови Спортског клуба Спартанс
из нашега града постигли су изванредне
резултате.
Бранимир Бабин је у
категорији сениора до
66 кг без опреме освојио златну медаљу и
поставио нов државни
рекорд, који сада износи 121 кг. Александар
Колоцка је у конкуренцији јуниора до 74 кг
без опреме такође заслужио
најсјајније одличје, уз нов јуниорски и сениорски државни рекорд од 135 кг. У истој
тежинској категорији Филип
Влајић је са 110 кг освојио
треће место у дизању без
опреме, али и златну медаљу
у конкуренцији такмичара са
опремом. Новак Филиповић,
такмичар и председник клуба, учествовао је у категори-

ји сениора до 83 кг и с резултатом од 150 кг заузео је друго место у конкуренцији без
опреме и прво место у надметању са опремом.
У оквиру Првенства Војводине златне медаље у својим категоријама освојили су Бранимир
Бабин и Александар Колоцка, а
сребром су се окитили Новак
Филиповић и Филип Влајић.

Снежана Милошевић због болести није наступила на овом
такмичењу.
Чланови СК-а Спартанс
захваљују Спортском савезу
Панчева и Покрајинском секретаријату за спорт и омладину на указаној помоћи,
као и суграђанима Драгану
Ченејцу и Предрагу Сухију
на подршци за одлазак на
такмичење.
А. Ж.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Мила Бодирога,
средњошколка:
– За викенд ћу ићи
код другара на
прославу осамнаестог
рођендана. Недељу ћу
искористити за учење
и одмарање, а можда
ћу и прошетати мало
по граду.

Анастасија
Каравелић,
гимназијалка:

Дамјан
Вељковић,
ученик:

– Учићу за школу, јер
сваког дана прелазимо
ново градиво, а ићи ћу и
на рођендан код пријатеља.
Планирам и да с родитељима одем до „Авива”,
јер сам планирала |
нешто да купим.

– Ићи ћу на часове
глуме, као и сваке
недеље, а након тога
ћу се одмарати код
куће. Остатак времена
планирам да проведем
учећи за школу.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Лењинова, Ленонова, Бојовићева
Иако је пре неколико година преименована у Улицу војводе Петра Бојовића, Панчевци и даље много радије шетају Лењиновом
улицом. Има и оних који је називају Леноновом због великог, сада већ пребојеног, симпатичног графита „Улица Џона Ленона”.
Кратка је то улица. Почиње од „Снежане”, некадашњег ресторана, који је, за разлику од свог назива, нестао пре више деценија, а завршава код „Европе”... или „Монструма”, шта је коме
ближе.

„Шаргарепин” продужетак
Без обзира на то што је део панчевачког „круга двојке”, у Улици
Петра Бојовића тешко је пребројати све пропале и затворене локале. Разне су се ту радње отварале, неке су опстале, а многе од
њих су пропале.
У очи ипак највише упада локал посађен на сам улаз у „шаргарепу” (зграду од црвених фасадних цигала). Деведесетих се била дигла опасна џева због изградње тог ружног објекта, у којем
је дуго било седиште једног такси центра. И та радња је с временом пропала, али је зато нама остала скаламерија да се сећамо
времена када је, уз мало силе, све било могуће.

(Не)срећан свет
И онда је једног дана у Улици војводе Петра Бојовића изграђено
игралиште „Happy World”. Најзад то више није била ледина, већ
место испуњено љуљашкама, клацкалицама, висећим мостовима, пењалицама... И трајало је таман толико да нас све подсети
на чињеницу да ово није „Happy World”.

µД. Исаков ?Д. Младеновић
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