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ПЕРСПЕКТИВА

На овој фотографији
можете најпре
уочити суморне
облаке, отпалу
рекламу или
олињале фасаде.
А могу вам прво
у очи упасти
сунцем окупан
град, дрвеће које
само што није
пропупило или
пролеће које тек
што није стигло.
Можда ћете
запазити и
нешто сасвим
десето.
Ипак, знајте
да је оно што
сте на прву
лопту приметили
заправо одраз
вас самих.
Ако вам се
слика не допада,
време је да
промените – себе.

Хроника
Вишак од кога
глава боли
» страна 5

Друштво
Скуване жабе и
повијене кичме
» страна 6

Хроника
ФОТО ДАНИЈЕЛА ИСАКОВ

Додатна помоћ за
панчевачке тројке
» страна 8

Село
Месне канцеларије
убудуће без референата

СЛУЧАЈ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

БАХАТОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
Боце физиолошког
раствора, цевчице,
шприцеви и игле, врећице
с мокраћом, катетери
и газе натопљене крвљу
завршили на градској
депонији
Oзбиљaн пропуст
надлежних у панчевачким
здравственим центрима

новоотвореној депонији уочили велику количину нетретираног медицинског отпада у црним пластичним врећама који је довезен из круга Болнице. Боце физиолошког раствора, цевчице, шприцеви, врећице с мокраћом, катетери, газе натопљене крвљу
итд. само су део инфективног асортимана коме место није било на одлагалишту комуналног отпада. „Хигијена” је одмах алармирала стручне службе у нашем граду. Покрајински ин-

болнице, на истој адреси, али је напоменуо да су у отпаду с депоније нађени конкретни докази за то с којег је
одељења Болнице он доспео.
Ствар је додатно закомпликовала и
чињеница да поједини контејнери
нису били адекватно обезбеђени
(ограђени и закључани), што је омогућило неодговорним појединцима
да своје пропусте (тј. неразврстан
опасан отпад са својих одељења) свале на неку другу здравствену устано-

Покрајинска инспекција:
има елемената за
покретање кривичне
одговорности
Бахатим односом према медицинском отпаду поједини неодговорни
здравствени радници не само да су
довели у опасност животну средину
у нашем граду него су угрозили и
здравље помоћног особља Опште
болнице Панчево и запослених у
ЈКП-у „Хигијена”. Услед неадекватног управљања медицинским отпадом у кругу Болнице већа количина
нетретираног опасног отпада завршила је на градској депонији.
Према речима Шимона Банчова,
покрајинског инспектора за заштиту
животне средине, реч је о веома
озбиљном пропусту надлежних у
панчевачким здравственим центрима и у читавом случају има елемената за покретање кривичне одговорности. У решавање овог проблема
укључила се и локална самоуправа,
под чијим је окриљем недавно одржан састанак свих актера на којем су
донете конкретне одлуке.
Инфективни асортиман
Кренимо редом. Крајем прошлог месеца радници ЈКП-а „Хигијена” су на

спектор Банчов рекао је за „Панчевац” да је по добијању информације
и изласку на терен уследила игра
мачке и миша. Наиме, поједини
здравствени радници тражили су
конкретне доказе за то да је опасан
нетретирани отпад настао у њиховим
објектима. Он је истакао да је неоспорна чињеница да се контејнери
Болнице, Дома здравља и Завода за
јавно здравље у које се одлаже комунални отпад налазе у зони градске

ву. Овакво понашање само је још више погоршало ситуацију и продубило јаз између установа здравствене
заштите.
Забрана одлагања
По налогу инспекције једно време је
било забрањено одлагање комуналног и нетретираног отпада из болничког круга на градску депонију,
што је додатно закомпликовало ситуацију јер се све више ђубрета нагомилавало у здравственим центри-

ма. Инспекција је натерала надлежне здравствене раднике да изврше
строгу контролу садржаја отпада како опасне материје не би поново одлазиле на нову депонију. Успостављен је надзор и опет је утврђено да
је дошло до мешања садржаја и да
се и даље не поштује законска процедура која регулише токове отпада.
Данима су спремачице, које нису
обучене за управљање опасним материјама, у рукавицама пребирале
по отпаду и одвајале игле, шприцеве, крваве завоје итд. од празник чаша јогурта, кесица чипса, остатака
бурека и кифли.
Тада се у причу укључила градска
власт и средином овог месеца одржан је састанак којем је председавао
Драган Грујичић, већник задужен за
комуналне послове. Један од закључака скупа био је да се сваког дана
обавља примопредаја комуналног
отпада из круга Болнице и уколико у
њему буде медицинског отпада, који
је по свом карактеру опасан, радници „Хигијене” нису дужни да га преузму. Договорено је да се утврде
кривци за пропусте и предузму адекватне мере како би се у здравственим установама поново успоставило
примарно разврставање медицинског и комуналног отпада.
Инспекцијским надзором је утврђено да је у Општој болници Панчево дошло до пропуста у спровођењу
процедуре разврставања и прераде
различитих врста отпада.
Појачане мере
Ова сазнања за „Панчевац” је потврдио
у свом допису и директор Болнице др
Небојша Тасић. У њему је истакао да
су у Болници појачане мере безбедности, те да је уведено обележавање
кеса важним информацијама о пореклу и току кретања отпада.
» Наставак на страни 7

» страна 11

Култура
Разноврсност ликовних
поетика
» страна 12

Спорт
Три сребра и две бронзе
за „Динамо”

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Заспала је Звездана Јурица. Да се не пробуди. Отишла је Звеки међу
звезде...
Борба коју је против неизлечиве Батенове болести водила уз помоћ надљудске, звездане љубави и подршке најближих, позната је Панчевкама и
Панчевцима пошто су је и многи од њих донацијама помагали. Не и држава.
Колико год то сурово звучало, кључне речи у овој причи јесу неизлечива болест; јер, ако се некакво оправдање за неделање институција система
налази у смислу тих речи, шта рећи у вези с њиховом помоћи када су посреди деца и излечиве а тешке, ретке болести.
Промислимо прво мало о томе шта значе речи беспомоћност и издаја.
Имају оне своје специфичности и велике разлике, али заједничко им је то да
те, у моменту изненадне спознаје њихове отелотворене појаве, суштина коју
са собом носе тако страшно погоди да ти се сопствени систем вредности усковитла и истумба, свет окрене наглавачке, а начела промене. Једнако те пеку, јер се до тренутка њиховог свеобухватног наступања осећаш правим, а онда, изненада, кривим. Иако ниси крив.
Ових дана им је заједничко и једно име и презиме: Ненад Павловић.
Шеснаестогодишњи момак с Новог Београда осећаo се беспомоћно и издано. Због тога је на „Јутјуб” поставио видео који је преко друштвених мрежа у врло кратком року видело милион људи. Обзнанио је да болује од изузетно ретке болести крви и елоквентно објаснио да „с ретком болешћу иде
и ретко скуп лек који ретко ко може да приушти”. Каже да му није циљ да
отвара рачун за прикупљање пара, неопходна му је приступност леку до
краја живота. Додаје да су „током прошле године контактирани сви надлежни”, али да за његову борбу нема новца.
Пита државни врх да ли је то истина и хоће ли ико предузети нешто, јер
као држављанин Србије, са здравственим осигурањем, сматра да је коректно да се лечи овде. Каже да му је преостало само „ово експонирање” и све
моли да поделе „овај видео како би дошао до оног ко треба да га погледа и
докаже да Србија стварно вреди, тако што ће помоћи својој деци”. Како
њему, тако и другима – поентирао је.
И помоћ му је стигла у среду, пошто је највећи део овог уводника био написан: електронска издања београдских медија пустила су Ненадову причу,
она је дошла до премијера Вучића, који је на „Твитеру” поручио: „Учинићемо све што можемо”. Потом је, одговарајући на новинарска питања, рекао да
ће држава наћи начин да у складу са усвојеним буџетом и законима помогне
Ненаду и осталим грађанима оболелим од ретких болести.
И не сумњамо, биће позитивно решен Ненадов случај. Али шта је с
другима које је тај младић поменуо? За решавање њихових проблема није довољна реч председника владе, било које на свету, неопходан је систем, који, факат, Србији недостаје, а треба да се ствара у скупштини,
највишем законодавном телу државе.
Ембрион система у овој области зачет је пре годину дана, када је после
барем једнако дугог медијског притиска изгласан Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких
болести, познатији као Зојин закон, назван по девојчици која је као и Звездана преминула од Батена. Ту се не сме стати.
Недавно је министар здравља Лончар изјавио да је од прошлог фебруара сто осамдесет осморо деце било у иностранству, где су добили дијагнозе пошто то у Србији није било могуће. Похвално. Мада, сигурно је да је
много више родитеља малишана оболелих од ретких болести којима постојећи механизми нису познати, па губе драгоцено време седећи поред
дечјег кревета код куће и повремено посећујући лекаре чији се посао често
своди на преписивање супице из кесе и топлог чаја. Јавност мора да буде
непрестано обавештавана о сваком милиметру помака унапред у овој сфери. Игром случаја Звездана је заспала, а Ненад „запалио” друштвене мреже неколико дана пре него што ће 29. фебруара (увек се ради о последњем
дану у овом месецу) бити обележен Међународни дан ретких болести.
Коме је познато да постоји Буџетски фонд за лечење обољења, стања и
повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији? Како се он
пуни? Како се аплицира за коришћење средстава и како се она расподељују? Колико новца у њему има?
Колико год да га има, нема га довољно. Причајмо о томе.

IN MEMORIAM
Звездана Јурица

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Борба!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Велика моћ,
мала одговорност
Неки медији су ових дана објавили
запањујућу информацију да приватни извршитељи могу да улазе у куће
и станове дужника и без одлуке суда
како би им због принудног плаћања
дугова пописали имовину.

Иако је неповредивост стана и
приватног поседа зајамчена Уставом и од ње се може одступити само
ако је то неопходно ради хапшења
починиоца кривичног дела или отклањања непосредне опасности по
државу, за извршитеље то очигледно не важи.
Бити приватни извршитељ у Србији од почетка установљења те професије значи обављати посао који
подразумева велику моћ и малу одговорност.
Да је то тачно, види се из податка
да су грађани током 2014. године на
њихов рад поднели 200 жалби. Све
оне су одбачене и нико од 239 извршитеља, колико их има у Србији, није позван на одговорност.
Иако је неоспорно да је пре увођења извршитеља у правни систем
Србије у великој мери било одомаћено неплаћање комуналија и других обавеза држави, кад су они почели да раде, отишло се у другу
крајност.
Добили су превелика овлашћења,
право да дужницима пописују и пле-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

не имовину, као и да им одузимају
од плата и пензија. За сопствени рад
су сами одређивали велике накнаде,
а жалбе поднете против њих не одлажу извршење.
Извршитељи ће ускоро имати још
већа овлашћења, јер неће моћи да
интервенишу само кад је реч о породичним споровима и враћању отпуштених радника на посао. Држава
ће им омогућити и да принудно наплаћују дугове који су настали и пре
увођења њихове професије.
Нико ла Селако вић, челник Министарства правде, најавио је почетком ове године да ће се рад извр ши те ља убу ду ће кон тро ли са ти
боље и ефи касни је и да ће се за то
по бринути Министарство правде.
Рекао је и да ће бити ка жњен сваки из вршитељ ко ји не ради до бро
свој посао.
Ако се узме у обзир да су извршитељи почели да раде пре четири године, намеће се питање зашто контрола државе над њиховим радом
раније није била боља.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Србија је на ногама. Мислим, на коленима.
• Новине све мање служе за потпалу, а све више да пале ватру.
• И кад мислите да сте дали све од себе, порезници не деле ваше
мишљење.
Ако си човек, свуда имаш прођу. Нарочито код људождера.
Утерали смо непријатељу страх у кости. Од тада има реуму!
Све је више оних који не виде бољу будућност. Прогледали су.
„Баш сте срце” је најлепши комплимент који може да добије
кардиолог.
• Од срца срцу. Речју, трансплантација.

•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Жедан је уморни јагуар, фебруар.
Централноградска бара, у среду, 24. фебруара
Снимила Данијела Исаков

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БАНАНА-ДРЖАВУ СУ ОД СРБИЈЕ НАПРАВИЛИ ОНИ КОЈИ СУ СЕ
ОКРУЖИЛИ ГОРИЛАМА!
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У ИВАНОВУ ОДРЖАН ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ПОНЕДЕЉАК, 29. ФЕБРУАР

БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ

Дан више за одбојку

Традиција очувана по
девети пут
„Хава нагила” и
„Македонско девојче”
Међународни дан матерњег
језика обележава се широм
света како би се промовисала
вишејезичност као сећање на
студенте који су 21. фебруара
1952. године убијени у Даки,
главном граду Бангладеша, зато што су протестовали јер им
није дозвољено да њихов матерњи језик буде озваничен.
Тај важан датум по девети
пут је обележен у понедељак,
22. фебруара, у ивановачком
Дому културе уз одзив великог
броја учесника, који су говорили, певали и рецитовали на чак
једанаест језика. Изузетно је
значајно што је та традиција настављена баш у овом месту, где
се говоре три језика, од којих се
један (банатски бугарски) третира као да је у изумирању.
Након интонирања химне
„Боже правде” у интерпретацији ученика омољичке основне школе „Доситеј Обрадовић”, скуп су поздравили Миленко Павлов, градски већник
за културу и информисање, и
Јулијан Китипов, други секретар Амбасаде Републике Бугарске у Србији.
Програм је отворио регионални дечји хор „Del pocirtai”,

сачињен од деце из Скореновца, Војловице, Панчева и Иванова, који су отпевали две песме на мађарском језику. Потом су чланови локалног
Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат” рецитовали
и певали на бугарском и палћенском, док су ђаци нижих
разреда ивановачке школе
„Моша Пијаде” извели нумеру „Мамо мела”. Њихови другари из основних школа „Доситеј Обрадовић” из Омољице, „Мирослав Антић” из Панчева и „Моша Пијаде” из Иванова који изучавају бугарски
језик и културу у оквиру про-

јекта Министарства просвете
Бугарске представили су се
литерарним и музичким програмом.
Представници омладине Јеврејске општине Панчево говорили су о језицима својих
предака (хебрејски, јидиш и
јудеоеспањол), а потом су отпеване и три песме, међу којима и чувена „Хава нагила”.
Смедеревско
Културно-уметничко друштво „Кантакузина” разгалило је присутне егзотичним грчким песмама и
играма. Даме из МКУД-а „Боназ Шандор” по обичају су извеле неколико мађарских нумера;

ученици школа „Васа Живковић” и „Исидора Секулић” рецитовали су на ромском, а млади
чланови Словачког културнопросветног друштва „Ђетван” на
свом језику. Малишани из ивановачке основне школе представили су се мађарским песмама, а новосељански Румуни разгалили су публику веселим традиционалним нумерама.
Представници Националног
савета македонске националне
мањине и ученици качаревачке
и јабучке школе највећи аплауз
добили су за „Македонско девојче”. Потом је на истом језику
рецитовала Зорица Лазаревић,
док је Олгица Антов говорила
стихове на бугарском. За сам
крај остављен је хор МКУД-а
„Петефи Шандор”.
За све то време зидове су красиле слике Бобана Илића, а многи су остали без даха видевши
дела која представљају уметнички правац макетосликарство.
Након завршетка званичног
дела програма Државна агенција за Бугаре у дијаспори поклонила је књиге представницима образовних установа из
Омољице, Старчева и Иванова у
којима се спроводи пројекат
„Матерњи језик ван граница
Бугарске”. Истовремено се у холу ивановачке школе одвијало
право мултиетничко дружење.
То је, вероватно, и суштински најважнији сегмент оваквих окупљања...
Ј. Филиповић

ТЕЖАК УДЕС НА СТАРОМ ПУТУ ЗА БЕОГРАД

Погинула једна особа, повређено двоје
Судар био толико јак
да су интервенисали
ватрогасци
Слободан Ћ. (59) погинуо је на
лицу места, а Јелена Ћ. (46) и
Ратко Ј. (48) тешко су повређени у саобраћајној несрећи
која се догодила 23. фебруара
око 14 сати на старом путу
Панчево–Београд, у близини
ресторана „Мали рај”.
До несреће је дошло када је
Слободан Ћ., који је управљао
„фијатом пунто” и кретао се из
правца Београда, изненада изгубио контролу над возилом и
прешао у супротну траку пута. У
том тренутку се директно сударио са аутомобилом „форд мондео” који је долазио из Панчева,
а којим је управљао Ратко Ј.
У страховитом судару „пунта” и „мондеа” Слободан Ћ. је
одмах преминуо, а Јелена Ћ. је
задобила више тешких повреда унутрашњих органа, због
чега је одмах, у критичном
стању, пребачена у београдски
Ургентни центар на реанимацију. Аутомобил у којем се
њих двоје налазило био је пот-

За разлику од „обичних”,
2016. година има један дан
више. Посленици игре преко
мреже су се досетили, па су
29. фебруар осмислили као –
дан више за одбојку.
Тај дан ће у целој Србији,
али и у многим земљама
Европе, бити посвећен популаризацији и омасовљењу
одбојке. Играће се у дворанама, школским салама,
двориштима, на трговима...
Наш град ће бити домаћин
централне манифестације,
која ће бити одржана у Хали
спортова на Стрелишту, од 9
до 15 сати. На три терена ће
играти сви – од пионира до
ветерана, у акцију ће бити
укључене све школе и сви
одбојкашки клубови, а надметаће се и мешовите екипе.
„Дан више за одбојку” у
Панчеву има још једну намену. То ће бити најбоља најава

предстојећег Светског школског првенства, које ће у јуну
бити одржано у Београду и
нашем граду.
Време је за одбојку! Учествујмо!
А. Ж.

AПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Габријела мора хитно
на операцију
Тридесетпетогодишњу Габријелу Трифу из Алибунара
јавност је пре неколико година упамтила као девојку
која је због тумора на мозгу
изгубила вид и слух и која
комуницира са светом тако
што јој отац на длану исписује речи.
Четири операције у Италији и Немачкој, обављене
од 2003. године до данас, нису биле довољне да она потпуно оздрави. Њена дијагноза је неурофиброматоза, тип
2, ретко обољење које се манифестује кроз вишеструке
туморозне промене на централном нервном систему.
Приликом редовне контроле, крајем прошле године, на
Универзитетској клиници у
Тибингену, у Немачкој, установљено је да она има нову
туморозну промену на кичменој мождини, која мора

хитно да се одстрани како
девојка не би остала и непокретна. Операција кошта
око 15.000 евра, а треба је
урадити већ до краја фебруара. Свако одлагање је ризично, јер је Габријела већ почела да се отежано креће. До
сада је сакупљено 10.500
евра, тако да недостаје још
свега 4.500 евра. Тибинген је
тако близу, а тако далеко!
Габријела и њен тата живе од
додатка за туђу негу и мале пензије. Они који желе да помогну,
новац могу уплатити на динарски рачун: 265000000464351326
или на девизни (у еврима):
RS35265050000016071571.
Оба рачуна су отворена код
„Рајфајзен банке” и гласе на
Габријелу Трифу, Жарка
Зрењанина 22, Алибунар. Телефон њеног оца је 063/8773-349.
Д. К.

О СТРАТЕГИЈИ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА
пуно смрскан па су ватрогасци
морали да га секу специјалним маказама како би их извукли.
Разлог због којег је Слободан
Ћ. изгубио контролу над возилом још увек није познат. Према засад непотврђеним информацијама, он је непосредно пре
судара доживео инфаркт. Да ли
је то истина, биће познато када
се заврши истрага.
Возач „форда мондео” Ратко
Ј. најпре је колима панчевачке
Хитне помоћи пребачен у Општу болницу у нашем граду, а

потом у Ургентни центар у Београду. Према информацијама
које смо добили од доктора
Мирослава Тепшића, начелника панчевачке Хитне помоћи,
он је задобио више повреда,
али није у животној опасности.
– Након доласка наше екипе
Хитне помоћи он је рекао да је
био за воланом „мондеа” и да је
у једном тренутку приметио да
му се „пунто” приближава и иде
право на њега великом брзином.
Након судара је задобио контузију грудног коша и повреде
плућа, и сломио је карличну

кост и једно ребро. Због тога је
након што је збринут у Општој
болници, одлучено да и он буде
пребачен у београдски Ургентни
центар – додао је Тепшић.
Он је нагласио да је добро то
што су, након добијања информације о саобраћајној несрећи
код „Малог раја”, панчевачка и
београдска хитна помоћ, као и
ватрогасци, одмах реаговали и
послали своје екипе на терен
не размишљајући о томе да ли
се место удеса налази на панчевачкој или београдској територији.
М. Г.

Простори, наслеђе,
публика и стваралаштво
На деветом спрату Градске
управе у петак, 19. фебруара,
представљен је Нацрт стратегије културног развоја града
Панчева за период 2016–
2020. године, а суграђани су
позвани да до 26. фебруара
пошаљу своје сугестије и коментаре у вези с њом. Како је
том приликом рекао Ненад
Малетин из тима за израду

но стваралаштво (савремени
и едукативни програми, обезбеђивање и опремање простора).
Како се могло чути, за разлику од прве стратегије развоја културе у нашем граду,
ова је много реалнија и у њој
се водило више рачуна о томе шта се може чинити с постојећим ресурсима. Такође,

КЊИГА ЧЕДОМИРА НЕБРИГИЋА

Панчево – како преживети демократију?
Ако неко у будућности буде решио да напише нешто о првој и
другој деценији 21. века у Панчеву, од великог значаја би му
могла бити недавно објављена
књига „Панчево – како преживети демократију?” Чедомира
Небригића, адвоката из Панчева. Публикација је одштампана
у малом тиражу, као самиздат,
и сасвим отворено, повремено
и веома духовито, говори о политичким и друштвеним превирањима у граду од 2000. године наовамо.
„Пи та ње ко је по ста вљам
пре свих гласи: да ли ће Панчево бити једна напредна и
просперитетна средина у којој је привилегија живети или
ново гробље у проширеном

саставу, где смо сви мртви,
са мо се ре дом са хра њу је -

мо?”, пита се аутор у предговору књиге.
Небригић најпре говори о
ДОС-овој власти у Панчеву, те
кадровицима и лошем пословању у појединим јавним предузећима, уз закључак да је рад
СО Панчево од 2000. до 2004.
године ипак био успешан, захваљујући Слободану Аџићу,
способном човеку којег Панчевци нису најбоље разумели.
Он примећује нову политичку
доктрину након избора 2004.
године, које обележава као
„почетак катастрофе”. Затим
говори о времену када на сцену
ступају Весна Мартиновић и
њени сарадници, уз осврт на
најважније актере ондашњег
политичког живота. Последњи

део књиге посвећен је периоду
од 2012. године на локалу и
формирању најпре коалиције
између СНС-а и СПС-а, а потом и широке коалиције СНС,
ДСС, ДС и ЛДП, која је, како
иронично вели аутор, до суза
дирнула Панчевце. Небригић
наводи и шта је обавеза озбиљне власти и описује „хорор у
јавним предузећима”, у којима
локални политичари запошљавају себе, те долази до закључка да ипак од нас зависи каква
ће бити будућност овог града.
Књига је, не без разлога, посвећена Верици Бараћ, председници Савета за борбу против
корупције, која је преминула
2012. године.
Д. М.

Тражи се место за галерију савремене уметности
стратегије, у самом процесу је
учествовало 1.062 испитаника, 80 уметника и радника у
култури и одржано је 25 састанака, а цео процес је трајао
10 месеци. Као приоритетне
области издвојени су: наслеђе
(очување и промоција културног наслеђа, култура сећања,
развој културног туризма),
установе културе (простори и
опрема, унапређење људских
ресурса, подизање квалитета
програма), публика (стварање и неговање публике и инклузија у култури) и савреме-

у међувремену се променила
ситуација с просторима које
користе установе културе, тако да је сада акценат на налажењу нових решења, посебно увези с местом за нову
галерију савремене уметности. У наредном периоду више пажње ће бити посвећено
просторима и програму за
децу и успостављању јачих
веза између школа и институција, а отворено је и питање покретања позоришта у
нашем граду.
Д. М.
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Петак, 26. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗБОРИ ПРЕД ВРАТИМА
партнер Покрет „Двери” позабавили
представљањем заједничког слогана,
Покрет „Доста је било” критиковао је
функционере тврдећи да нису довољно

У сусрет предстојећим изборима политичке странке на локалном нивоу све су
активније. Ове недеље су се Демократска странка Србије и њен коалициони

ПОКРЕТ „ДВЕРИ” И ДСС

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Представљање
заједничког слогана

Недовољна стручност
функционера

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Заштитити
храстову шуму
Чланови Савета за екологију Градског одбора Српске
напредне странке нагласили
су да храстова шума у
викенд-насељу Ушће код Долова мора да се заштити, с
обзиром на то да је у последње време било крађе дрва.
Казали су да је та шума очувана, јер је њен ранији корисник био ПИК Долово, док
фирма није отишла у стечај.
Бошко Опачић, председник поменутог савета, изјавио је:
– Град се обратио људима
у Покрајинском заводу за
заштиту животне средине,
чији је посао да обезбеди
шуму, али, нажалост, они су
нас одбили и рекли како њиховим буџетом и плановима
за наредних десет година то
није предвиђено. Град Пан-

чево није хтео да занемари
ово природно богатство, па
је решено да се прогласи
јавном зеленом површином,
а на неки начин ће се заштитити – да ли као парк шума
или сеоска шума, видећемо.
Он је додао да ће се тамо
поставити рампа и чуварска служба, како не би могло неометано да се уђе и
како би се спречиле евентуалне крађе.
Овом приликом Опачић
је истакао да би шума с временом могла постати едукативно-еколошко место, које
би посећивала деца, јер је
од великог значаја с обзиром на то да је стара више
од сто година, простире се
на површини већој од три
хектара и има преко сто стабала храста.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Смањити неједнакост
међу грађанима

Чланови Покрета „Двери” и
Демократске странке Србије
окупили су се у суботу, 20.
фебруара, испред Градске
управе, где су у оквиру „мини-акције” представили заједнички слоган „Срећа”.
Том приликом су лепили
плакате на којима су исписивали шта она за њих представља.
У обраћању медијима
Милош Ђурин, члан ГО
ДСС-а, рекао је:
– Кроз овај слоган желимо да представимо нашу политику. За нас, срећа је кад
Србија не иде у НАТО и у
овакву Европску унију, која
се распада под налетом миграната, кад се не смањују
плате и пензије, кад нема
налета сепаратизма, већ када се развијају добри односи

с Руском Федерацијом и
свакако када се у нашем граду асфалтирају улице, реновирају болнице и када се по
селима граде водовод и канализација.
Ови коалициони партнери нагласили су и да у Градској управи морају да седе
најодговорнији људи који
треба свим грађанима да
помогну да раде и живе
пристојно.
Анђела Влајић, члан Покрета „Двери”, казала је:
– Говорим у име младих,
који до сада нису имали
перспективу и могућност да
се запосле, већ одлазе из нашег града и државе. Ми ћемо учинити све да сваки нови дан буде с више осмеха,
љубави, вере и наде за наше
породице.

ња. Ту се формирају социјална правда, сигурност и
солидарност.
Јована Ћуп, потпредседница поменутог форума, казала је да СДПС под социјалном правдом подразумева једнаке шансе и могућност да свако живи од свог
рада, то јест да независно од
социјалног порекла и пола
има исте шансе у тражењу
посла и образовању.
– СДПС је једина странка
која може довести до стварања савеза јаких и слабих и
смањења јаза између сиромашних и богатих, свесна да
се богатство прво мора створити, пре него што се распореди – подвукла је Јована
Ћуп.

Исправка и извињење
У „Панчевцу” број 4649 објављен је текст под насловом
„Неопходно је поштовати
правила”, у којем је грешком

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

аутора уместо Јованке Матић, истраживача Института
друштвених наука, цитирана
Сњежана Миливојевић, професорка Факултета политичких наука, која није била панелиста на трибини. Овим
путем се извињавамо уваженим професоркама, организаторима скупа и читаоцима.

Градски одбор Покрета „Доста је било” нагласио је на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 24. фебруара, да велики број људи који
се налазе на руководећим позицијама, местима директора, одборника и градских
већника нису довољно стручни за обављање тих функција.

сада има Апотека – изјавио
је Никола Ћебић.
Чланови Покрета су рекли да грађани морају бити
обавештени и о начину на
који се троши готово сваки
динар из буџета. Напоменули су да се тако никад не би
догодило да се нека установа задужи милијарду дина-

Никола Ћебић, члан ГО
тог покрета, рекао је како је
то последица нетранспарентности, али и да постоји
веома једноставно решење
за тај проблем.
– Сматрамо да је убудуће
потребно објавити конкурсе
за избор директора, а данас
би требало да упознамо грађане с детаљним и тачним
биографијама људи који се
налазе на значајним функцијама. То би спречило проблем као што, на пример,

ра. Додали су и да имају
право да буду обавештени
уколико неко планира да
купује производе од њиховог новца које намерава да
поклони.
Овом приликом су нагласили и да планирају да своје локално деловање усмере
ка томе да организују јавне
дебате, трибине и панел-дискусије, јер је пре свега веома битно допустити јавности да реагује кад уочи неки
проблем.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Формиран Иницијативни одбор у Старчеву
Социјалдемократска странка је на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 23. фебруара, саопштила да је формиран Иницијативни одбор у Старчеву,
чија је председница Драгана Младеновић, економиста из тог насељеног места.
Срђан Миковић, председник Градског одбора СДС-а, рекао је:
– Овај одбор чине млади и вредни људи који су спремни да предузму и ураде
све што је неопходно у Старчеву, како би
се појачала страначка инфраструктура.

Социјалдемократска партија Србије је на конференцији за новинаре одржаној у
петак, 19. фебруара, нагласила да се залаже за права
најугроженијег становништва, смањeње социјалних
разлика и већи уплив државе у економију.
Милица Мијовић, председница Форума младих ГО
СДПС-а, изјавила је:
– Поента је да се путем
пореске и социјалне политике што више смањи неједнакост међу грађанима.
Главни задатак државе, за
који се ми залажемо, јесте
да расподели средства, како би искоренила сиромаштво и глад. Кључ је, пре
свега, у систему опорезива-

компетентни за обављање својих послова, док је Социјалдемократска странка
саопштила јавности како је проширила
своје деловање и на територију Старчева.

Ка зао је да ће у на ред ном пе ри о ду
„по ја ча ти” ова кав од бор у Ја бу ци и
да ће та да СДС при пре мље но до че -

ка ти пред сто је ће из бо ре, до дав ши
да су у то ку пре го во ри на ре пу блич ком, по кра јин ском и ло кал ном ни воу са свим стран ка ма ко је
ни су на вла сти.
– Видећемо да ли ћемо на једној
листи наступити са Зеленима Србије
или ће нам се придружити још неке
странке. Најинтензивније разговоре
водимо с ЛДП-ом, али преговарамо и
са свим осталим партијама – закључио
је Миковић.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Приоритет је брига о пензионерима
Чланови Градског одбора Социјалистичке партије Србије
истакли су да је брига о пензионерима један од њихових
приоритета и да та странка
има посебан програм за најстарије суграђане.
Они су на конференцији за
новинаре одржаној у среду,
24. фебруара, нагласили да
уколико буду водили Панчево
у будућем периоду, највише
ће се посветити заштити ста-

рих лица која су била запослена у нископродуктивним гранама привреде, па самим тим
највероватније примају пензије које им нису довољне за
основне животне потребе.
Никола Дангубић, председник ГО СПС-а, овом приликом је изјавио:
– Према подацима Републичког фонда за статистику, у
Панчеву има око 44.000 пензионера, а само 28.000 запосле-

ОТВО РЕ НА ВРА ТА ЗА ЗДРАВ СТВО
СПС наставља своју акцију „Отворена врата за здравство”,
током које суграђани у просторијама те странке, сваког понедељка од 17 до 18 сати, могу од дежурних лекара специјалиста добити стручне савете о терапијама које примају.
Др Растко Губеринић, неуропсихијатар, у понедељак, 22.
фебруара, изјавио је:
– Углавном долазе тешки болесници и они што не могу да
чекају у реду јер је заказивање прегледа прва препрека с
којом се пацијенти сусрећу.
Наша суграђанка Винка Антоновић, која је оболела од тешких болести, казала је да јој ова акција много значи, јер је
добила корисне савете од стручњака.

них. Ми се заиста морамо борити да се број радника повећа, јер ће се тиме сигурно побољшати и статус пензионера.
Говорећи о недавном преласку Партије уједињених пензионера Србије у редове владајуће странке, Дангубић је
казао како је ПУПС био коректан коалициони партнер и ка-

ко је уверен да би имао одличне резултате и да се определио
да на наредне изборе изађе самостално.
– Сматрамо да одлазак
ПУПС-а на локалу неће ослабити социјалисте и не очекујемо мањи резултат на предстојећим изборима – подвукао је
Дангубић.
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ПАНЧЕВАЧКИ ФИСКАЛНИ ПАРАДОКС

ВИШАК ОД КОГА ГЛАВА БОЛИ
Локална власт већ две
године не може да
потроши по милијарду
динара
Ригидни прописи,
лоше планирање
или неспособност?
Већ две године локална власт преноси скоро милијарду динара буџетских средстава у наредну годину,
што значи да из неког разлога толико јавног новца остане непотрошено
у текућој години, иако је он био планиран за различите намене.
На тај феномен је за скупштинском говорницом упозоравао и Рајко
Мијовић, одборник СДПС-а. Он је тада оценио да се ради о лошем планирању или неспособности комуналних
предузећа да реализују сопствене
планове. На последњој скупштинској
седници је сличне коментаре изнео и
Зоран Јовановић из сада опозиционог
ДС-а, који је раније у Градском већу
био задужен за финансије.
Предраг Живковић, који сада обавља ту функцију, потврдио је да је
пренос салда из 2015. у ову годину од
946 милиона динара рекордан и да се
из године у годину повећава. Додао је
како највећи део тог новца, тачније
656 милиона, спада у наменске приходе, од чега близу половине суме
чини приход од закупа пољопривредног земљишта. Живковић је нагласио
да свега 289 милиона спада у средства намењена финансирању класичних расхода, што је по њему прихватљив ниво неутрошеног новца.
Објашњавајући зашто је толико
новца преостало из 2015, наш саговорник је навео да је велика сума била намењена чишћењу нове депоније,
али није потрошена због кашњења
отварања тог објекта. Од тог новца
није спроведена комасација у Глогоњу, јер су морали да буду промењени
планска документација и комасациони програм, Градској стамбеној агенцији је претекло 54 милиона динара
зато што из неких разлога републички и европски партнери нису завршили свој део посла на пројекту изградње социјалних станова и ГСА је за
одржавање сопствене зграде планирала превише новца.
Слично је и у случају Дирeкције за
изградњу и уређење Панчева, која је
пренела 164 милиона из прошле у
ову годину. Тај новац је био намењен
одржавању улица, градске расвете и
одмаралишта на Дивчибарама, али
се испоставило да није било потребе
за толиким средствима.

КОВАЧИЦА КАО ЕВРОПА У МАЛОМ

Неговање различитости
Пример двовековног
очувања баштина четири
народа

У фонду за екологију је претекло 80
милиона динара. Део тог новца ће бити употребљен почетком ове године,
али се испоставило да је 25 милиона
намењених финансирању трошкова
узетих кредита вишак због пада каматних стопа, на шта Град није могао
да утиче. За ресор саобраћаја није
утрошено 17 милиона динара због неуспеле јавне набавке за постављање
ЛЕД осветљења на пешачким прелазима, затим лоших планова сеоских
јавних комуналних предузећа и компликација с МУП-ом, који никако да
преузме камере за надзор саобраћаја.
Кад се све сабере, испада да су највећи разлози преноса оволиког салда ригидна правила јавних набавки,
неадекватно планирање трошкова и
пад камата на финансијском тржишту. Живковић је оценио како ће
средства свакако бити потрошена, те
да би током године требало очекивати измене закона, што ће омогућити
да се од 2017. непотрошени новац не
рачуна као буџетски дефицит.
Додао је како је друга добра вест то
што је изменама Закона о буџетском
систему прописано да се наменски
приходи сматрају општим буџетским
средствима, што значи да се могу трошити на било које потребе. На питање
зашто онда буџет није тако направљен,
него су планирана велика кредитна задужења, Живковић је одговорио да је
разлог то што су за поједине инвестиције већ били расписани тендери. Рекао је да ће у току године можда бити
узети мањи кредити од планираних и
да ће 2017. добар део новца бити усмерен за потребе сеоских месних заједница, јер тамо и настаје највећи приход од закупа пољопривредне земље.
Јовановић је навео да не постоји могућност планирања буџета без преноса
салда, али додаје како су демократе
тај износ држале испод десет одсто бу-

џета, а код напредњака он чини четвртину прихода градске касе. Он сматра
како се ради о томе да је СНС и сам себи „скочио у уста” доношењем новог
Закона о јавним набавкама, који је наводно спречавајући корупцију довео
до блокаде тендерских поступака.
Други разлог, по Јовановићевом мишљењу, јесте неспособност актуелне
власти да планира инвестиције и да их
изведе, о чему говори огроман буџетски салдо. Он је поставио питање зашто власт хоће да се задужи 700 милиона кад није умела да потроши претходних преко 900 милиона динара.
Оценио је како је држава прописала да
се салдо урачунава у дефицит баш зато
да они који не умеју да потроше редовне приходе не би задуживали буџет и
правили трошкове за плаћање камата.
Јовановић сматра да је локална
власт досад имала само једну капиталну инвестицију – реконструкцију Улице Лава Толстоја, а да је овогодишњи
план јавних радова импресиван скуп
малих улагања у сврху изборне кампање. Навео је како би требало трошити
новац од пољопривреде на атарске путеве, јер има неколико фирми у Панчеву које се тиме могу бавити. Њихови
радници би од тога примили плате и
потом их трошили, од чега би живели
још неки људи, а новац би се опет вратио у буџет кроз порез на зараде.
Д. Вукашиновић

Централна свечаност којом је у Србији обележен Међународни дан
матерњег језика одржана је у недељу, 21. фебруара, у Ковачици. Том
догађају су присуствовали бројни
домаћи и страни званичници, међу
којима су били министри у Влади
Србије Иван Тасовац и Јадранка
Јоксимовић, Мајкл Девенпорт, шеф
Делегације ЕУ у Србији, амбасадори
Словачке и Румуније Дагмар Репчекова и Данијел Бану, представници
Уједињених нација и други.
Јан Хусарик, председник Општине Ковачица, отварајући скуп истакао је да ту дуже од два века
Словаци, Срби, Мађари, Румуни и
други народи живе у слози, разумевању и међусобном помагању, те захваљујући томе успешно негују своје
језике, културу и националне посебности. Додао је да деца у Ковачици
од предшколског узраста имају наставу на матерњем језику.
– Рекла бих да је реалност далеко
превазишла очекивања која сам
имала пре него што сам дошла у Србију. Словаци у Србији, далеко од
дома, негују своје традиције и љубав
према домовини. Успели су да сачувају чистоћу и аутентичност језика,
на чему би могли да им позавиде и
поједини региони у Словачкој –
изјавила је амбасадорка Репчекова.
Девенпорт је оценио како је Ковачица „Европа у малом”, јер у њој различити народи успешно негују своје
језике, али их то не дели, већ спаја.

– За ЕУ је јако важно очување културне баштине мањина, али не само
због традиције већ стога што она може бити одличан покретач локалне
привреде и туризма, који могу довести до економског раста и стварања
нових радних места. Ковачица је и у
овом погледу напреднија од многих
других заједница у Европи – рекао је
Девенпорт.
Министар културе Тасовац је навео да бити Европљанин значи пре
свега бити поштовалац различитости као културног богатства.
– И говорници српског језика би
морали да буду свесни тога да када,
на пример, запоставимо ћирилично
писмо, ми се пре свега повинујемо
логици капитала која намеће своје
културне моделе. Ћирилица није
шовинистички хијероглиф нити мумија српског националног идентитета. Она је живи сведок нашег
вишевековног доприноса европској
култури и култури различитости, и
она као таква јесте тековина европске цивилизације – напоменуо је Тасовац.
Главна тема манифестације била је ковачичко наивно сликарство
као израз нематеријалне културне
баштине и могућност његовог
укључивања у светску културну баштину под заштитом „Унеска”. У
галерији „Бабка” том приликом је
отворена изложба слика наиваца, а
симболично су изложени радови
четворо сликара представника најбројнијих народа у тој општини –
Добросава Милојевића, Ласла Дворачког, Вјекославе Светликове и
Адама Мезина.
Д. В.

НАША АНКЕТА
ШТА ПАНЧЕВО НУДИ ТУРИСТИМА?

Разноврсни и занимљиви садржаји

СА СЕДНИЦЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ВЛАДЕ

Помоћ од Републике
С. ЦОБОР

Градско веће је у понедељак, 22. фебруара, подржало предлоге Секретаријата за привреду да Панчево на два
различита конкурса које је расписало
Министарство привреде пријави пројекте реконструкције Улице 7. јула и
изградње прве фазе потамишког колектора.
Радови на обнови Улице 7. јула коштали би око 136 милиона динара и
Град је већ донео одлуку да се кредитно задужи за финансирање тих
радова. Уколико Министарство одлучи да суфинансира тај посао, Панчево би могло рачунати на финансијску
помоћ до 50 одсто од процењене
вредности радова.
Други пројекат би коштао око 100
милиона, а Министарство би у изградњи прве фазе потамишког колектора
могло да учествује са 60 процената те

суме. Израда техничке документације за ове радове је при крају, а Град ће
накнадно одлучити на који начин би
финансирао свој део трошкова. Ради
се о важној инвестицији, јер од њеног
завршетка зависи развој северне пословне зоне, као и предузећа која послују уз Јабучки пут од надвожњака до
раскрснице за Качарево.
Већници су усвојили предлог да
Панчево и Покрајина склопе анекс
уговора о финансирању радова на
„превентивној заштити” двају објеката у старој Вајфертовој пивари страдалих у пожару. Анексом ће бити
продужен рок за исплату новца намењеног извођењу ових радова, зато
што је трансфер средстава из републичког у покрајински буџет успорен.
Д. В.

С. САВИЋ

Наш град је и ове године представио
своје потенцијале на Међународном
сајму туризма. Штанд Туристичке организације Панчева био је украшен
разноврсном и богатом понудом. Међутим, нас је ове недеље занимало која места, установе и догађаје би наши
суграђани препоручили туристима да
обиђу и шта они сами мисле о оваквој
понуди града. У једном су се сви сложили – Панчево има шта да понуди.
СТЕВАН ЦОБОР, пензионер:
– Туристима бих свакако препоручио да оду на тамишки кеј, јер је заиста диван. Такође, Панчево красе
Вајфертова пивара, Народна башта,
Градски парк и многа друга места.
Током лета имамо и занимљиву манифестацију – карневал, па би и њега
требало посетити. Тада заиста много
људи долази у наш град и такву традицију треба наставити.
СРЂАН САВИЋ, студент:
– Сматрам да туристи треба да виде недавно реновиран Гимназијски
трг и околину тог дела града. Свака-

Д. КРСТУЛОВИЋ

Д. ЗЕТОВИЋ

ко бих препоручио и Вајфертову пивару и Народну башту. Такође, издвојио бих карневал као веома занимљив
догађај, на којем се свашта може видети и мислим да би се готово свима
допао.
ДРАГАНА КРСТУЛОВИЋ, домаћица:
– Издвојила бих музеј као место
које сви треба да обиђу. Народна башта је заиста лепа и требало би је видети, као и Градски парк. Панчево
има и занимљиве летње манифестације, које су, што је веома важно, прилагођене и деци. Можда би требало
мало више уложити у туристичку понуду, али с обзиром на то да знамо да
нема средстава, ипак имамо разноврсну понуду.
ДОЈНА ЗЕТОВИЋ, пензионерка:
– Градски парк нам је заиста прелеп, па бих њега одмах препоручила,
као и тамишки кеј и Народну башту.
Вајфертова пивара је такође место
које би требало обићи. Карневал је занимљив догађај и мислим да и тада
долази много људи који нису Панчев-

Д. ЧАЛИЋ

Ђ. ЈОВИЧИЋ

ци. Волела бих да наш град постане
туристичко место, јер има много
ствари да понуди.
ДЕЈАН ЧАЛИЋ, веб-дизајнер:
– Тренутно је једно од најатрактивнијих места у Панчеву „Авив парк”,
па бих туристима препоручио да га
виде. Такође, тамишки кеј и Народна
башта су неизоставни у препоруци.
Уколико би дошли лети, могли би да
присуствују манифестацијама као
што су карневал и „Дани Вајферта”,
јер су заиста занимљиве и не треба их
пропуштати.
ЂУРЂИЦА ЈОВИЧИЋ, запослена:
– Туристима бих препоручила да
долазе лети, у време одржавања карневала и „Дана Вајферта”, јер су то
занимљиви догађаји. Тамишки кеј је
леп у одређеним периодима године,
а можда бих издвојила неке лепе
сплавове као погодну понуду за људе
који нису одавде. Можда сам ја слабо
информисана, али сматрам да немамо превише богату понуду.
Анкетирала С. Првуљ
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МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА

ГРАЂАНСКИ АНДЕРГРАУНД

Панчево представило
своје потенцијале

СКУВАНЕ ЖАБЕ И ПОВИЈЕНЕ КИЧМЕ

Туристичка организација
Панчево учествовала је на
38. Међународном сајму туризма у Београду, чији је
слоган „Где још нисте били”.
У хали 4 посетиоци су имали
прилику да се информишу о
смештајним капацитетима
нашег града, знаменитим
личностима, индустријским
и културно-уметничким знаменитостима, манифестацијама и филмској сцени.
Штанд Панчева су у петак,
19. фебруара, посетили градоначелник Саша Павлов и
чланице Градског већа Јелена Батинић и Маја Свирчевић Прекић.
Бранислав Ровчанин, директор Туристичке организације Панчева, у обраћању
медијима казао је да пре свега Град жели да буде препознатљив по манифестацијама које могу да привуку туристе.
– Манифестације представљају наш највећи потенцијал, јер можемо привући велики број људи, а близу је и
Београд. Људи који не познају Панчево изненађују се
свим овим што нуди – изјавио је Ровчанин.
Градоначелник Саша Павлов рекао је да је неопходно
да Панчево не буде више по-

знато само по бувљаку и загађеном ваздуху, јер, како каже, то заиста више није тако.
– „Дани Вајферта” су награђени као нова најбоља манифестација и то иде у прилог
ономе што желимо да постигнемо, а имамо и неке традиционалне догађаје културног
типа. Срећом, долазе нам и
инвеститори који ће отворити
нове смештајне капацитете –
нагласио је Павлов.
Он је додао и да ће, у оквиру пројекта партиципативног буџетирања, понуда ове
године бити обогаћена куповином туристичког бродића.
Душан Борковић, европски шампион у аутомобилизму, такође је посетио штанд
Града и том приликом је казао:
– Панчево носим у срцу и
то се види на мом комбинезону и свој гардероби коју
носим на тркама. Заиста је
најлепши и један од најмирнијих градова с богатом
историјом и културом. С обзиром на то да још увек живим тамо, многи ће рећи да
сам субјективан, али то заиста није тако.
Сајам туризма је трајао од
18. до 21. фебруара, а овогодишња земља партнер била
је Словенија.
С. П.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Стојан Јевремовић, дипломирани инжењер заштите биља

Сузбијање пољских
глодара
Поједини пољски глодари могу бити озбиљне штеточине,
нарочито у сезонама када се
превише намноже, као што је
био случај 2005, 2009, 2012. и
2014. године. Највеће штете
чине пољска волухарица и
пољски миш, а на парцелама
које се наводњавају то су још
водена и подземна волухарица. Ови глодари су активни током целе године, а оштећују
пшеницу и озиме житарице од
времена сетве па све до жетве.
Пољска волухарица живи у
колонијама и креће се на површини од једног до 2,5 ара,
размножава се од два до четири пута годишње, а њен развојни циклус траје два до три месеца. Популациони максимум
достиже у јуну и јулу, а размножавање завршава у октобру. Највише је има у луцерки,
пшеници и другим стрним
житима, а храни се искључиво
нежним и сочним деловима
биљке. Током вегетације је
претежно има у луцериштима,
а зими у стрним житима. Повећана бројност се јавља након
дугих и топлих јесени, и благих зима с дуготрајним и дебелим снежним покривачем, након којих следе сува и топла
пролећа.
Подземна волухарица се
размножава више пута годишње, а у леглу има два до седам младунаца. Насељава
различите терене, а има је и
на парцелама под заливним
системима. Највећи део времена проводи под земљом, а
храни се подземним и надземним деловима коренастокртоластог и луковичастог
поврћа и цвећа, луцерке, де-

телине, стрних жита и усева
који се окопавају.
Водена волухарица може за
кратко време да се намножи,
јер има четири и више окота
годишње са шест до осам младунаца. Лако мења исхрану и
настањује влажно земљиште,
укључујући наводњаване њиве. Оштећује подземне и надземне делове биљака посебно
на коренасто-кртоластом поврћу и цвећу, и младим засадима воћака и винове лозе. С
тих површина често мигрира
на луцерку, детелину и пшеницу, где прави знатне штете.
Пољски мишеви се брзо размножавају, јер имају пет до
шест окота. Штете наносе у
време сетве, када сакупљају
семе. Током вегетације нападају коренасто-кртоласто поврће, а током зрења односе зрневље великог броја биљака.
Посебно су штетни за парцеле
где се производи семе, јер могу знатно смањити принос.
Бројност ових глодара сврстана је у пет категорија: од врло ниске, која има до 10 рупа
по хектару, до врло високе.
Она за мишеве износи од 2.000
до 10.000 рупа по хектару, а за
волухарице од 20.000 до
50.000 рупа. Уколико се на
парцели установи друга категорија бројности, која за мишеве износи до 50 рупа, а за волухарице до 500 рупа по хектару,
препоручује се сузбијање штеточина убацивањем у рупе готових мамаца на бази цинкфосфида или коагуланата као
што је бромадиолон. Обавезно
је ношење заштитне опреме и
затварање рупа с мамцима ради заштите дивљачи.

Кад овде убију
Цезара, он се
пресвуче и врати
као Марко Антоније
Панчевци жељни слободних
разговора о актуелним друштвеним темама, које последњих месеци готово да не могу
видети у медијима, а када је
Панчево у питању – ни у јавним градским салама, окупили су се у понедељак, 22. фебруара, увече, у кафе-клубу
„Купе” на трибини „Грађанска
храброст између савести и
страха”. Гост је био позоришни редитељ Кокан Младеновић, а организатори су били
Грађанска акција Панчево и
Независно друштво новинара
Војводине.
Младеновић је поздравио
овакав начин јавног деловања
грађана у садашњем друштвеном тренутку.
– Радују ме ове полуилегалне варијанте, јер мислим да
ће ова врста спонтаног окупљања и живе речи профилтрирати ту нашу јалову опозициону сцену, јер је на њој много лажне опозиције која је ту
да би једном заменила ове на
власти и имала све привилегије које ови сада имају. Зато
ће ова илегала помоћи да они
отпадну из тог корпуса грађанске опозиције – рекао је
Младеновић.
Додао је како не воли када
њему и његовим позоришним
сарадницима након јавних наступа и премијера људи прилазе да би им честитали на
храбрости, јер је то чин демистификације сопственог кукавичлука оних који упућују честитке. Младеновић је оценио
како се храброст не осваја, већ
припада свакоме појединцу,
али да није свако спреман да
живи с тим.
– Нико не треба да вам је да.
Подразумева се да имате став
и ангажман. Али сви смо храбри до одређене границе, јер
кад се испостави да је цена
храбрости неочекивано висока, спремни смо да је пустимо
низ воду. А ја мислим да је доста тог кукавичлука и свих тих

пословица о томе како је „стрпљен – спасен”, којих имамо
на стотине, а служе да оправдамо свој кукавичлук и претворимо га у мудрост – навео
је познати редитељ.
Додао је да јавне личности,
или друштвена елита, нису
ничим предодређене да јавно
испољавају своје ставове, већ
то може сваки појединац да
уради. Међутим уместо да
превазиђу сопствени страх и
покажу високу грађанску храброст, људи су спремнији да
прећуте, сагну се и потом
правдају како сами не могу
ништа да ураде.

вило да и није била револуција”, те да су у то небрањено поље власти потом ушетали најнакараднији елементи политике деведесетих година. Стога је
Младеновић једнако лоше говорио о власти и опозицији.
– Наши политичари би волели да се у што краћем року,
у једном изборном циклусу,
обогате, да уђу у сумњиве послове и после четири године
њима је свеједно. Кад сте чули
неког од њих да говори дугорочно? Они говоре о мандату,
јер су им мозгови баждарени
на четири године. Шта ће након тога бити с њиховим наро-

квенце за политичко деловање. Овде кад неко убије Цезара, он се истушира, пресвуче и
врати се као Марко Антоније.
Тај Јулије Цезар делује као
опозициона представа окренута против власти, али је она у
ствари шамар грађанству. Она
показује нама да ми то бирамо
и ми то трпимо. Није проблем
актуелне Србије Александар
Вучић, већ феномен Александра Вучића. Ми од 1804. тражимо вођу који ће у наше име
водити и руководити, али када
му дате сву власт, нормално је
да ће је он злоупотребити – рекао је Младеновић

Кокан Младеновић, режисер представа о нашим животима
– Асанж каже да сваки пут
кад видимо неку неправду и
на њу не реагујемо, ми вежбамо сопствени дух да постане
попустљив. Гомилање у нама
тог савијања кичме и нереаговања на неправде у једном
тренутку нас учини неспособнима да препознамо неправду. Ми смо попут оне жабе од
деведесетих живи скувани а
да се нисмо ни померили – рекао је Младеновић.
Он сматра да се након 5. октобра није десило ништа друго
до замене елита и „распродаје
револуције за коју се испоста-

дом, културом и будућношћу,
њих не занима. Наш премијер
каже у Лондону да га озбиљно
брине пораст национализма у
региону. Да није својевремено
било Монтија Пајтона, могли
бисмо помислити како та врста апсурдног хумора почиње
од њега – приметио је познати
позоришни редитељ.
Младеновић о феноменима
конвертитства и распада друштвених вредности говори и
кроз драме које је режирао, а реч
је о Шекспировом „Јулију Цезару” и Нушићевом комаду „Др”.
– Код нас не постоје консе-

Испричао је и како је саветник за културу председни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа
захтевао да представа „Др”
бу де ски ну та с ре пер то а ра
крушевачког позоришта, јер
је оценио да она вређа актуел ног пред сед ни ка Ср би је.
Младеновић је подсетио да
се у том комаду Нушић наругао српским тајкунима и новим бо га та ши ма на ста лим
након Првог светског рата,
попут сина Николе Пашића,
који су између осталог били
склони куповини диплома и
звања.

НАСТАВЉЕНИ ПРОТЕСТИ АПОТЕКАРА

Нажалост, немамо!
Извршитељи однели
све лекове, остало
само нешто
козметике
Запослени у Апотеци Панчево
од среде, 24. фебруара, обновили
су протесте испред Градске
управе, јер је стање у тој установи све горе, а решења нема на видику. Они су тог дана на писарницу локалне администрације
предали захтев да градоначелник Саша Павлов, његов заменик Саша Левнајић и Мирела
Петровић, чланица Градског већа задужена за здравство, поднесу оставке. У образложењу је
наведено да се оставке траже
због неиспуњених обећања о
пружању финансијске помоћи
Апотеци, што је довело до драстичног погоршања стања.
То погоршање се односи на
чињеницу да су повериоци
преко извршитеља запленили
лекове у свим апотекама,
укључујући и оне највеће: у Карађорђевој улици и „Хигију”
поред Дома здравља. У овој последњој затекли смо мучну
сцену – фармацеуткиње пред
празним рафовима у којима је
преостало још нешто козметике и фарби за косу. Пацијентима који по навици наврате из
амбуланте само понављају да
не могу да им издају лек.

– Немамо више ниједан антибиотски сируп или сируп за
температуру. Јако лоше се
осећамо као родитељи и као
фармацеути, јер не можемо да
помогнемо најмлађима и
трудницама. За викенд смо
све родитеље чија деца имају
температуру вратили и они су
морали да траже по граду које
приватне апотеке дежурају, а
немају сви аутомобиле – испричала је Ивана Стевановић,
управница „Хигије”.
Њена колегиница Горанда
Тренчевић је додала како је и

лабораторија где су се израђивали различити магистрални
препарати остала без сировина.
– Сада хара шуга, па смо овде правили и по 20 препарата
дневно за ту болест и остале
пацијенте који су долазили с
кожног одељења. Тих лекова
нема на тржишту, па су сад
људи принуђени да иду у Београд како би дошли до лекова
– рекла је она.
Борко Бојић, председник
синдиката Апотеке Панчево,
објашњавајући разлог за наставак протеста, рекао је да су

апотекари наивно поверовали
обећањима локалне власти да
ће наћи решење и одблокирати рачун до краја месеца.
Према подацима из те установе, средином недеље је блокада рачуна износила око 325
милиона динара. Милан Станисављевић, саветник директорке Апотеке, рекао је да су
представници Фармацеутске
коморе и повериоци на састанку одржаном почетком
недеље закључили да је по закону локална власт обавезна
да намири дугове, али је договорено да се затражи мишљење Министарства финансија о
томе.
Градоначелник Саша Павлов и Мирела Петровић, чланица Градског већа, у среду по
подне су отишли на састанак у
НАЛЕД поводом проблема
Апотеке Панчево, уз обећање
да ће „Панчевац” добити неку
информацију у вези с тим. До
закључења овог броја новина
нисмо добили никакво званично обавештење о томе има
ли напретка у покушајима решавања кризе.
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ГРАД ПОМАЖЕ ПАНЧЕВАЧКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

ОСАВРЕМЕЊЕНА НАСТАВА
У ШЕСТ УСТАНОВА
Афирмација активне
политике
запошљавања
Унапредити
конкурентност будуће
радне снаге на
тржишту рада
Презентација пројеката реализованих у средњим школама
током 2015. године у оквиру
локалног конкурса за доделу
средстава „Програм за унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе” одржана је у понедељак,
22. фебруара, у малој сали
Градске управе. Представници
панчевачких средњих школа
приказали су моделе унапређивања наставе у образовним
установама, тј. програме осавремењавања наставног процеса, реализоване уз финансијску подршку локалне самоуправе. Реч је о новцу из буџета
Града Панчева намењеном за
афирмацију активне политике
запошљавања, предвиђеном у
„Локалном акционом плану за
запошљавање Града Панчева
за 2015. годину”.
Директорима и професорима панчевачких школа и заинтересованој јавности обратили
су се чланови Градског већа
Сузана Јовановић, задужена за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, и Миодраг Радојковић, задужен за
образовање.
Буџет и подршка
Сузана Јовановић је изразила
велико задовољство јер су
школе на креативан и веома
инвентиван начин приступиле
читавој овој причи, чији је
циљ да се унапреди конкурентност будуће радне снаге
на тржишту рада. Најавила је
да ће 4. марта бити објављен

РЕМОНТОВАНО ПОСТРОЈЕЊЕ БИТУМЕНА

Безбеднији рад
производног система

јавни позив за 2016. годину по
истом основу и да је Град у ту
сврху, као и прошле године,
издвојио два милиона динара.
– Цела прича о смањењу
броја незапослених и о унапређењу квалитета радне снаге односи се на образовање и
неретко се провлаче тезе да
наш образовни систем није
довољно практичан ни довољно савремен. Ми смо искористили могућност да, мимо редовних средстава која припадају школама, образовним институцијама помогнемо да
обезбеде додатне финансије
неопходне за унапређивање
квалитета наставе – изјавила
је чланица Већа.
С друге стране, Миодраг Радојковић је рекао да је Град
Панчево једна од ретких самоуправа које имају могућности
и воље да на овакав начин помогну школама. Истакао је да

зна колико директорима школа оваква помоћ и подршка
значи и да је свестан чињенице да образовне установе не
могу да обезбеде велику суму
новца који је неопходан за
опремање учионица и кабинета за савремену наставу, нарочито практичну.
– Мене посебно радује иновативност ђака, њихових ментора и директора, који с мало
новца успевају да опреме кабинете училима и средствима
примереним 21. веку – рекао
је већник Радојковић.
Расподела новца
Да подсетимо, почетком прошле године Град Панчево је
расписао јавни позив, на који
су средње школе конкурисале
са укупно 10 пројеката. Савет
за запошљавање Града Панчева
дао је позитивно мишљење за
шест пројеката, а градоначелник Панчева одобрио је укупан

износ од 1,9 милиона динара за
финансирање читавог посла.
Гимназија „Урош Предић”
опремила је три учионице
видео-пројекторима и набавила три преносива рачунара
(378.000 динара), а Музичка
школа „Јован Бандур” осавременила је вишенаменски кабинет (168.902 динара). У Пољопривредној школи „Јосиф Панчић” од новца грађана Панчева
(375.094 динара) опремљен је и
адаптиран ветеринарски кабинет, а у школи „Мара Мандић”
пластеник је прекривен фолијом (47.000 динара). Захваљујући донацији од 493.498 динара
Медицинска школа „Стевица
Јовановић” добила је савремен
кабинет за исхрану деце и болесника, а пола милиона динара омогућило је Електротехничкој школи „Никола Тесла”
да опреми кабинет за практичну наставу.

СЛУЧАЈ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

Бахатост здравствених радника
» Наставак са стране 1
Активиран је и механизам увођења дисциплинских мера
усмерен на неодговорне раднике панчевачке Опште болнице,
оне што крше годинама утврђене и дефинисане процедуре које се тичу управљања отпадом у
тој здравственој установи.
Тасић напомиње да се овакви пропусти раније нису дешавали, „али је занимљиво да

до њих баш сада долази”, у
тренутку када је панчевачка
болница у процесу акредитације – стоји у допису послатом
„Панчевцу”.
Да подсетимо, у панчевачким здравствени центрима од
2009. године примењује се систем управљања отпадом који
је потпуно усклађен с високим
стандардима здравствене заштите становништва. Проблем
је настао због тога што се осо-

бље на појединим одељењима
Болнице бахато понаша, тј. избегава да обави једноставну
радњу – да приликом бацања
ампула, шприцева, игала, катетера, кутија лекова, употребљеног завоја, кора од банана,
окрајака кифли или чаша јогурта поведе рачуна о томе у
коју кесу треба да их одложи.
Стога се и десила ова целомесечна ујдурма – да ли намерно или не – да у видно обе-

леженим кесама за хазардни
отпад заврше којекакви отпаци
који не припадају тој категорији, а у врећама за комунални
отпад употребљени шприцеви,
катетери, крваве газе итд. Овакво понашање појединаца је
срамотно и веома опасно и било би корисно и сврсисходно
да надлежни у Болници казне
неодговорне појединце чија
недела могу угрозити животе
грађана Панчева.
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Научити матерњи словачки језик
Повод писму је текст. Много је
разлога за учење матерњег словачког језика. Пошто већ дуго
живимо у окриљу кризе, с неизвесним изгледима да ће нам
бити много боље, усредсредићу се само на непосредне,
практичне користи познавања
матерњег словачког језика.
Уколико деца од најранијег
доба почну у породици да уче,
поред српског, и свој матерњи,
словачки језик, а потом у
основној школи и књижевни
словачки језик, стичу једну ва-
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Зоран
Станижан

жну, додатну вештину и знање,
који су већини друге деце ускраћени. Није у питању само
вештина комуницирања са својим сународницима у Србији и
у Словачкој (уз мало више труда и у Чешкој), него и важан
услов за могућност наставка
школовања у гимназији у Бачком Петровцу, средњим школама у Словачкој, односно студирања на словачким универзитетима, уз одговарајућу стипендију и смештај у интернату.
Код нас је студирање скупо
уколико студент/студенткиња
није „на буџету”. Основне трогодишње студије, у просеку,
коштају 2.200 евра, а једна година мастер-студија је најмање
1.000 евра. Специјалистичке

студије, такође, треба платити
најмање 1.000 евра. А послодавци због убрзаног развоја
технологије и оштре конкуренције, углавном, траже високообразоване кандидате који поседују низ додатних вештина,
способности и знања. С обзиром на то да је у нас све више
предузећа чији су власници
Словаци или Чеси, владање
словачким језиком може бити
важна упоредна предност приликом тражења запослења у таквим предузећима.
Многи млади људи словачког порекла, притиснути немаштином и бесперспективношћу, излаз су покушали да
нађу, посредством потиснутих
словачких корена, у тражењу

посла у Словачкој. Накнадна
памет, међутим, није добар савезник, а инстант решења су
најчешће кратког даха. Убрзано учење словачког језика у
зрелом добу може бити основ
за тражење посла у словачким
предузећима, али је слаб ослонац за високошколско усавршавање и професионално напредовање и крхки темељ за
интегрисање у нову заједницу.
Прилика за учење књижевног словачког језика у школи
у Панчеву се тек повремено
указује и ваља је искористити
јер умножава могућности
младима да стасају у образоване, успешне, слободне и одговорне људе.
Иван Зафировић

Нафтна индустрија Србије
је средином фебруара, након редовних инвестиционих радова на одржавању
постројења, поново покренула комерцијалну производњу на постројењу за производњу битумена у Рафинерији нафте Панчево. Према речима менаџмента, на
тај начин компанија је обезбедила производњу висококвалитетног битумена и стабилну испоруку тог производа за путарска предузећа
током целе године.
Радови су трајали 18 дана
и обухватили су низ техно-

лошких и техничких активности, да би процеси у комплетном постројењу били
поуздани. Све је завршено
седам дана пре уобичајеног
рока за овакву врсту посла,
чиме је повећана оперативна расположивост која се
прати кроз показатеље међународног стандарда за процену ефикасности рафинеријских постројења. Радови,
чија се вредност процењује
на око 30 милиона динара,
обављени су уз поштовање
највиших стандарда заштите на раду и заштите животне средине.

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

Успон на Трем

Планинари из Панчева и Београда, чланови ПД-а „Јеленак”, учествовали су прошле
суботе у традиционалном
зимском успону на врх Суве
планине. Чланови „Јеленка”
препешачили су око 14 километара и савладали успон

од укупно 1.050 метара надморске висине.
Пријатно време омогућило
је пењачима да без већих мука освоје Трем. На манифестацији је учествовало преко
1.000 планинара из Србије,
Бугарске и Македоније.

НОВА СЕЗОНА ПУТОВАЊА ФЕРИЈАЛАЦА

На почетку Гамзиград

Феријални савез Панчево започео је нову сезону путовања по Србији излетом по источној Србији. Феријалцима
је прва станица била врело,
тј. извориште реке Грзе код
Параћина. Потом су обишли
локалитет Гамзиград код Зајечара, познат по римској
царској палати Феликс Ромулијана, која је доспела на
„Унескову” листу светске баштине захваљујући дугогодишњим истраживањима наших археолога. Панчевачки
феријалци су имали прилику да се преко виртуелног 3Д
путовања реконструисаног
града цара Галерија и његове
мајке Ромуле боље упознају
са овим културним благом.
Потом је уследила посета
Музеју у Зајечару, где се чувају оригинални фрагменти
овог археолошког налази-

шта, а посебно место заузимају антички мозаици.
Феријални савез Панчева
за 7. март најављује традиционалну манифестацију „Плаво вече” поводом обележавања Међународног празника
жена. Чланови тог савеза ће у
наредном периоду организовати викенд-путовања, а међу најављеним дестинацијама су Бачка Паланка, Царска
бара, Палић, Фрушка гора,
Тршић, Ђавоља варош, Ниш
и још много друга занимљива места.
Феријалци позивају суграђане да им се придруже, а
детаљне информације о
удружењу и путовањима могу се добити радним данима
од 18 до 20 сати у њиховој
канцеларији у Дому омладине Панчево, или на број телефона 319-248.
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ХРОНИКА

Брига локалне заједнице за породице
с тројкама и те како постоји
Сузана Јовановић,
чланица Градског већа

ЛЕПА ВЕСТ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Х ИТ НА ПО МО Ћ

ДОДАТНА ПОМОЋ
ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ ТРОЈКЕ

Како да хитро
постане хитрије

Пише:
др Мирослав Тепшић
Осврт на здравствену ситуацију у протеклом периоду
примеренији је пролећном
добу. Ни слутили нисмо да
ће колапси и саобраћајни
трауматизам обележити фебруар, када зима тек треба
да покаже своје право лице.
Сигурно је само да су велике брзине однеле два живота, а друге околности
остаће непознате за ургентне екипе које су интервенисале. Пример саобраћајне
несреће код „Малог раја”
показао је да још увек нисмо
огуглали на људску патњу, а
да је професионализам и даље нешто што краси поједине јавне службе, ма колико
им околности не иду наруку. Наиме, тог дана око 14
сати на лицу места појавиле
су се готово истовремено
екипе београдске и панчевачке хитне помоћи, као и
београдски и панчевачки
ватрогасци. Уз велики напор
требало је прво ослободити
страдале из тешко хаварисаних аутомобила, а онда им
указати медицинску помоћ
на месту несреће и на путу

ка здравственим установама. Возач једног аутомобила
остао је на месту мртав, жена која је била сувозач је с
тешким траумама, опасним
по живот, превезена у Ургентни центар, а возач другог аутомобила је транспортован најпре до Опште болнице у Панчеву, па потом у
Ургентни центар.
Овакве саобраћајне несреће показују заправо колико је битна добра координација и брза интервенција
хитне помоћи, ватрогасаца
и полиције. Сваки минут је
драгоцен, а свака информација доступна овим службама је од непроцењивог значаја. То само потврђује да
идеја о интегрисаним ургентним службама града
Панчева има своје пуно
оправдање. Притом треба
свакако узети у обзир велика индустријска постројења
с потенцијалним хемијским
акцидентима и близину
копнених и речних путева
од међународног значаја.
Локација на месту где су данас стационирани ватрогасци и полиција у Улици
Жарка Зрењанина била би
идеална. Неке земље Европске уније, као на пример
Италија, имају овакав систем, који је веома ефикасан, и добар су узор, па нема
потребе за импровизацијом.
Новац би могао бити обезбеђен из претприступних
фондова Европске уније.
Остало је само да добра воља и општи интерес превладају како би се ова идеја реализовала.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Алергија на лек
Одговара: др Горан Војиновић, обавестите га о овом догаинтерниста-нефролог
ђају. Он ће вас упутити код
алерголога. У нашој болниПитање: Никад нисам би- ци свакодневно ради алерла алергична на лекове, голошка амбуланта. Ту ће
али недавно сам због пре- бити спроведено додатно
хладе увече попила „пен- алерголошко испитивање
трексил”, на своју руку, и (алергијске пробе) и на
отишла на спавање, а ују- основу тога докторка ће
тру сам се пробудила с донети одређени закључак.
потпуно отеченим лицем. Озбиљнија тестирања за
Оток је спао после два са- алергију на одређене лекота. Да ли то значи да сам ве спроводе се на Институпостала алергична на тај ту за алергологију и имулек? Шта је потребно да нологију Клиничког ценсада урадим? Да ли да о тра Србије у Београду. О
томе обавестим лекара? упућивању у ту установу
Како да знам на шта сам одлучиће алерголог.
Мој савет је да док не
тачно алергична? Зашто
обавите ова испитивања, не
алергије настају?
узимате пеницилинске преОдговор: На основу вашег парате, односно немојте
питања и симптома које никад узимати лекове на
сте навели могу закључити своју руку. Алергијска реакда вероватно постоји алер- ција на лекове (и не само на
гија на лек који сте попили лекове већ и на храну, на(„пентрексил”), а самим питке...) може се јавити у
тим је могућа алергија на било ком животном добу,
друге лекове из исте групе без обзира на то да ли сте
– у овом случају пеници- раније имали алергијске
реакције или нисте, те је
линске препарате.
Мој савет је да се најпре неопходно спровести горејавите изабраном лекару и наведено испитивање.

Петак, 26. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Град ће финансирати
уџбенике и школски
прибор
Обухваћено пет
породица
Новац ће бити
исплаћен у марту
Породице с тројкама из Панчева једине у читавој држави
имају ту срећу да локална самоуправа брине о њима тако
што им пружа финансијску
подршку не само одмах по рођењу већ и сваке године након
тога, све док деца не наврше
десет година. Та новчана помоћ исплаћује се једнократно,
обично око Нове године.
До бра вест за ро ди те ље
панчевачких тројки гласи да
је Скупштина Панчева на послед њој сед ни ци, одр жа ној
12. фебруара, усвојила предлог Се кре та ри ја та за јав не
службе и социјална питања
да прошири Одлуку о финансијској подршци породици с
децом. Захваљујући томе, пет
панчевачких породица с тројкама предшколског, основношколског и средњошколског
узраста од сада ће добијати и

Панчево се и даље
бори с проблемом
негативног
наталитета
једнократну новчану помоћ
за ку по ви ну уџ бе ни ка и
школ ског при бо ра. Пре ци зније речено, право на исплату ових средстава имаће деца
од пет и по година, односно
од похађања обавезног припремног предшколског програма, па све до завршне године редовног средњег образо ва ња, али уко ли ко ни су
старија од 19 година. Одлука
се односи и на породице са

Пет пута три једнако је срећа
четворкама, али таквих у нашем граду засад нема.
Кад не остане све на речима
На ову идеју су у Градској
управи дошли крајем прошле
године, када је градоначелник
тројкама уручио већ поменуту
новчану помоћ која се одраније издваја за њих.
– Око Нове године смо угостили наше тројке и том приликом смо с њиховим родитељима разговарали о томе како
живе и с каквим се проблемима сусрећу. Наравно, сви су
били сложни у томе да им чињеница да имају троје или чак
и више деце, јер у појединим
случајевима тројке имају и
старију или млађу браћу или
сестре, доноси велику радост и
задовољство. Но исто тако се
показало да им управо куповина школских потрепштина
представља поприличну тешкоћу. Знамо да је то велики
финансијски издатак и када
имате једно дете, а камоли
њих троје, тим пре што су то
деца истог узраста, па не могу
чак ни да наслеђују књиге јед-

ни од других. Увидели смо да
обезбеђивање средстава за ту
врсту помоћи не би представљало велики трошак за град,
као и да постоји законски
основ да се ова идеја спроведе
у дело, тако да смо одлучили
да и на овај начин изађемо у
сусрет тим породицама – рекла је Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена
за рад, запошљавање и социјалну политику.
Ускоро одлука о износу
Она је објаснила да је правило
да градоначелник на почетку
сваке календарске године одлуком утврди номиналан износ за све врсте једнократних
новчаних давања. У овом случају ће тај износ бити установљен у марту, а убудуће ће се
то радити у јануару.
– Још није позната номинална вредност ове помоћи за
школску 2016/17. годину, али
размишљамо о томе да то буде
сума у распону од око 10.000 до
20.000 динара по детету зависно од тога да ли су она предшколског, основношколског

или средњошколског узраста.
Ових дана ћемо то и прецизније установити. Пошто није могуће утврдити цену уџбеника и
основног прибора за сваког ђака појединачно, тај износ ће
бити заокружен у складу са
оквирним ценама свега онога
што је за школовање неопходно. Након тога ћемо позвати
породице и њима ће новац бити исплаћен већ у марту како
би могле да набаве уџбенике у
претплати, када су и јефтинији
– најавила је Јовановићева.
Према њеним сазнањима,
овакву врсту помоћи породицама с тројкама и четворкама
не пружа ниједна друга локална самоуправа у нашој земљи.
Панчево се и даље бори с проблемом негативног наталитета, а из Градске управе поручују како су свесни чињенице
да оваквим мерама не могу да
зауставе тај негативан тренд,
али се ипак труде да овако
специфичним породицама
улију сигурност и дају им до
знања да брига заједнице за
њих и те како постоји.

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАТОРЕ

Младе снаге против трговине људима
Тим за борбу против трговине
људима Омладинске теренске
јединице „Прим. др Јован Милановић” панчевачког Црвеног крста организовао је 13. и
14. фебруара семинар за нове
младе вршњачке едукаторе у
овом програму превенције.
Седамнаест полазника узраста од 14 до 20 година прошло
је стандардизовани семинар,

озбиљније упознали са самим
појмом трговине људима, али
и с мерама опреза које могу
помоћи како њима, тако и људима око њих с којима ће у будућности делити знање о овом
озбиљном друштвеном проблему. Такође, добили су нова
искуства о вештинама презентовања и коришћења различитих материјала какви се кори-

Семинар су водила три тренера из различитих огранака
Црвеног крста: Сања Столић
из Ћићевца, Јована Буха са
Звездаре и Тамара Вицановић
из Панчева, а међу полазницима је, поред наших суграђанки
и суграђана, било и волонтера
из Црвеног крста Савски венац. Догађај су као гости пропратили и будући тренери у
програму превенције трговине
људима из Црвеног крста Бео-

града. Они су овом приликом
прикупљали искуства с терена.
Нови вршњачки едукатори ће
у наредном периоду заједно с
тренерима спроводити информативне радионице у основним
и средњим школама у Панчеву, а бавиће се и планирањем и
реализацијом активности којима се обележавају датуми у
вези с подизањем свести о
овом озбиљном друштвеном
проблему.

АКЦИЈА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОТЕЖ

Превентивни прегледи
за све

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).

који Црвени крст на исти начин реализује широм наше
државе. Они су се током обуке

сте у вршњачкој едукацији, а
саставни су део „Превентивног пакета”.

Савет Месне заједнице Котеж у
сарадњи с Центром за превенцију панчевачког Дома здравља спровешће у суботу, 27. фебруара, од 8 сати, превентивне
лекарске прегледе у просторијама те месне заједнице.
На преглед могу доћи становници насеља Котеж, али и
сви други наши суграђани који то желе. Лекари ће им измерити крвни притисак, ниво

шећера у крви, холестерол и
триглицериде, а одредиће им
и индекс телесне масе и даће
им савете о томе како да негују здрав стил живота.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ПЕТАР АНДРЕЈИЋ, ПРЕДСЕДНИК „ПОКРЕТА ЗА СТАРЧЕВО”

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА”

ПАНЧЕВО НЕ ВОДИ ДОВОЉНО
РАЧУНА О БИЦИКЛИСТИМА

Чистили Книћанинову
од блата

У граду је мало стаза,
а постојеће су
запуштене
Недовољно
искоришћено
то што кроз наш
град пролази
међународни коридор
– Иако у Панчеву има много бициклиста, мало је бициклистичких стаза, а оне које већ постоје
су запуштене и у лошем су стању. Проблем је и то што локална власт ништа није урадила да
искористи то што се наш град
налази на међународном бициклистичком коридору, тзв. траси „Еуро вело”, која повезују
Атлантик и Црно море. Део тог
коридора који пролази кроз Србију дуг је око 700 километара, а
нажалост још увек није изграђена одговарајућа бициклистичка
стаза кроз Панчево – изјавио је
Петар Андрејић, председник
„Покрета за Старчево”.
Он је додао да је засад на делу територије нашег града
кроз који пролази међународни бициклистички коридор
од 2003. године само постављена сигнализација и да више ништа није урађено.
Према његовим речима, штета је што је тако, јер тим међународним коридором последњих година бициклима пролази
много странаца који су платежно способни и спремни да
доста потроше, али им Панчево није понудило никакве садржаје.
Незаинтересованост
за бициклисте
Према Андрејићевим речима,
може и другачије, што се најбоље види на примеру Скореновца. У том месту је саграђен
хостел само за стране бициклисте који пролазе кроз нашу
земљу и он је увек пун. Бици-

Кроз Сокаче, па... Снаћићемо се
клисти у њему свакодневно
могу да преспавају, да једу, да
се одморе и наставе даље. Према његовим речима, и у Старчеву постоји мањи хостел за
бициклисте, у чијој близини је
обезбеђен и бежични интернет, а у плану је и да се за њих
у оквиру будућег археолошкотуристичког парка, који ће се
такође налазити у том месту,
направи бунгаловско насеље.
Андрејић је додао да већ дуже време покушава да се избори за то да се о проблему недовољне развијености бициклистичке инфраструктуре у Панчеву разговара на седницама
градске скупштине, али да то
није наишло на разумевање.
Пројекти још увек на папиру
– Потенцијал постоји, али је
недовољно искоришћен. По
мом мишљењу потребан је од-

говарајући притисак јавности
да би надлежни у граду више
размишљали о бициклистима
и изградњи одговарајуће стазе
на међународном коридору
који пролази кроз Панчево.
Једино што је добро јесте што
су до сада завршена два пројекта за изградњу бициклистичких стаза. Први се односи
на изградњу стазе од Рафинерије до центра Старчева, а
другим је предвиђена деоница
од центра Старчева до Омољице. Дужина тих стаза је око
10 километара и сматрам да
за град Панчево не би представљало проблем да финансира њихову изградњу парама
из сопственог буџета, или да
аплицира за новац. Осим тога,
сматрам да би требало размислити о поправци постојећих
и изградњи нових бицикли-

стичких стаза у Панчеву, пројектовању трасе од Омољице
до Брестовца и о повезивању
деоница које су најинтересантније за бициклисте рекреативце, као што су путеви ка
Делиблатској пешчари, Долову и Иванову. Иако их рекреативци често користе, прилично је опасно возити на њима
због густог саобраћаја. Има и
других проблема, нарочито
код „Петрохемије”. На точковима камиона који долазе из
других градова донето је семе
неке биљке са оштрим трном,
која је ту никла и расте на већем простору. Нема бициклисте рекреативца који ту није
пробушио гуме. Велики проблем за све бициклисте је и
саобраћајна полиција, која их
кажњава уколико возе путем –
додао је Андрејић.

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” објавило је на својој страници на „Фејсбуку” да
је дванаест радника погона
„Чистачи” у ноћи између 22.
и 23 фебруара чистило ободе
коловоза од блата дуж целе
Книћанинове улице, као и
део обилазнице у Стевана
Шупљикца од Книћанинове
до Улице Моше Пијаде.
На „Фејсбук” страници
„Хигијене” може се прочитати и да на Миси, у близини
тамошњег дечјег вртића, још
увек има проблема, и након
што је постављен специјални
контејнер за бацање пепела.
Наиме, уместо да га користе
само за ту намену, грађани

су убацивали ђубре у њега, а
уместо да отпад убацују у
контејнере који су предвиђени за то, бацали су га поред
њих, што је опет створило
ружну слику.
„Хигијена” је упозорила и
на то да на старом бувљаку
сваке недеље остаје гомила
смећа, које радници тог
предузећа уклањају иако то
није њихова обавеза. То јавно комунално предузеће је
објавило и да су од почетка
године хулигани уништили
више од 170 канти за ђубре
које су биле постављене у
различитим деловима града
и да је материјална штета
због тога велика.

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АТП-а

Јефтинија карта
за студенте

ЗБОГ ПРЕВЕЛИКИХ И НЕУМЕРЕНИХ ЗАХВАТАЊА ДРЖАВЕ

Бензин у Србији скупљи него у окружењу
Гориво у Босни
и Македонији знатно
јефтиније него
у Србији
Опет се активирало
црно тржиште
Због знатне разлике у ценама
бензина и дизела у Србији у
односу на околне државе наши возачи све чешће прелазе
границе да би се снабдели јефтиније – упозорило је Удружење нафтних компанија Србије.
Томислав Мићовић, секретар
те асоцијације, коју су формирале компаније „Еко”, „Мол”,
AVIA, „Naftachem”, ОМВ, „Стандард”, „Еуро гас”, „Еуро петрол”
и „Лукоил”, изјавио је за „Панчевац” да је просечна малопродајна цена горива у Македонији
нижа од цене у Србији за око 44
динара по литру, а у Босни и
Херцеговини 35–40 динара!
Према његовим речима, објашњење за такве разлике је
превелико захватање наше државе из малопродајне цене на
име акцизе на нафтне деривате, ПДВ-а и тзв. накнаде за
обавезне резерве.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Од уторка, 23. фебруара, за
студенте који свакодневно
путују у Београд важиће повлашћена цена повратне
карте у износу од 150 динара, уместо 210, колико иначе
стаје. Потребно је само да

пре куповине карте покажу
оверени индекс.
Надзорни одбор АТП-а је
одлучио и да се смањи цена
повратне карте за Дебељачу.
Уместо 390, она ће коштати
370 динара.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мање луфтирајмо!

Конкретно, према подацима Удружења нафтних компанија Србије, држава од сваког
литра бензина, чија је малопродајна цена 123,67 динара,
узима 75,71 динар (или 61,22
одсто), а од цене литра евродизела, која износи 125,45 динара, у државни буџет иде
77,51 динар (или 61,79 одсто).
Према Мићовићевим речима, због тога опада потрошња
горива у западној и јужној Србији, а буџет има мање приходе. То је логично ако се узме у
обзир да се због сталног пада
промета нафтним компанијама и власницима бензинских
пумпи све мање исплати да
одржавају своје објекте.
– Становници пограничних
места у целој Европи повреме-

но одлазе у неку од суседних
земаља ради куповине јефтинијих производа за сопствене
потребе и то није необично.
Међутим, због изузетно велике разлике у малопродајној
цени многи грађани западне и
јужне Србије се искључиво
снабдевају горивом у Босни и
Херцеговини, односно Македонији, па су чак почели да
одлазе по гориво у нешто удаљенија места од границе. То
озбиљно угрожава домаће
прометнике који су уложили
немали новац у изградњу бензинских станица и испунили
све прописане ригорозне
услове. На губитку је, и то
прилично великом, и држава,
јер када пада промет горива,
пада и прилив у буџет, у који

иде око 77 динара од литра
дизела, односно 75 динара од
литра бензина. Више од 60%
малопродајне цене горива су
акциза, накнада за обавезне
резерве и ПДВ, тако да потрошачи у западној и јужној Србији доприносе побољшању
фискалног прихода суседних
земаља – истакао је Мићовић.
Он је додао да се све чешће
дешава да се гориво не продаје
на пумпама, већ по двориштима, по систему „од врата до
врата”. Упозорио је да би проблем пада промета на бензинским пумпама требало решити
пре пролећне сетве јер ће пољопривредници бити захвалне
муштерије за препродавце с
обзиром на то да ће им требати
велике количине дизела.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас између
којих друштвених стилова је
највећи јаз код нас, а за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на ово питање „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Снови прошлих
времена” Хулије Наваро.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Највећи је јаз између
имати и немати, стилова око
којих се живот врти. Један
диже у висине, други спушта
на колена. Свакога дана се за
један молимо, а други проклињемо!” 064/3856...
„Највећи јаз код нас је између таштиног и зетовог
друштвеног стила, они су неусаглашени и тотално контрадикторни, разилазе се и
просторно и временски.”
064/9694...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање зашто нема љубави у култури 21.
века. Они ће освојити по један
примерак књиге „Радикалност
љубави” Срећка Хорвата.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Зато што у 21. веку све радимо брзо – брзо живимо,
брзо се хранимо, брзо умиремо. А љубав не трпи брзину,
гаји се полако и темељито,
као биљка.” 063/1100...
„Кад беда уђе на врата, љубав
изађе кроз прозор. Пошто
нам је 21. век започео промајом, мало је културе, а још мање љубави у њој. Убудуће мање луфтирајмо.” 062/1656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ОД СРЕДЕ, 24. ФЕБРУАРА

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Важна новина на
„Фејсбуку”

НЕМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У МУП-у

Најпознатија светска друштвена мрежа „Фејсбук” увела је од
среде, 24. фебруара, за милионе својих корисника широм
света и у Србији нову опцију –
реакције. У наредних неколико
дана она ће бити доступна свима који не могу да замисле дан
без читања новитета на „Фејсу”
на својим рачунарима и мобилним телефонима.
Када убудуће будете желели
да реагујете на нечији текст,
изјаву, спот који је поделио
или фотографију, биће довољно да кликнете на досадашњу
команду „лајк” и задржите
прст мало дуже. Након тога ће
се појавити иконице с приказима срца и људског лика који
се смеје, љути, гади или нервира. Притискање на било коју од

њих биће довољно да изразите
да ли вам се то што сте видели
допада или нисте одушевљени.
У саопштењу које је поводом тога објавила компанија
„Фејсбук” пише да је пре увођења те новине спроведено истраживање које је трајало годину дана и обухватило кориснике „Фејсбука” разне старости из различитих друштвених група.
Током трајања тог истраживања праћено је како су они
реаговали на различите садржаје на „Фејсбуку” и шта им се
на основу коментара допадало
више, а шта мање. У саопштењу „Фејсбука” наглашено је и
то да та компанија очекује да
ће се нова опција допасти њеним корисницима.

СУМЊЕ У КРШЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ

Заштита приватности
мртво слово

Већина интернет провајдера у
Србији не поштује законске
обавезе да води евиденцију о
пресретању комуникација својих корисника и уступању тзв.
задржаних података о њима
другим лицима – упозорио је
Родољуб Шабић, повереник за
информације од јавног значаја
и заштиту података о личности.
Он је прецизирао да су од
180 провајдера, колико их има
у Србији, само 34 поштовала
ту обавезу, што наводи на закључак да нису довољно водили рачуна о томе да се на тај
начин задире у приватност корисника и да се крше уставне
одредбе о тајности комуникација.
Иначе, задржани подаци су
информације о томе када је и
с ким неко разговарао, које
интернет адресе је посећивао,
с које локације (с ког рачунара
или мобилног телефона) и колико дуго је то трајало.

На основу Закона о електронским комуникацијама,
приступ других лица тим подацима дозвољен је само у случајевима када је то неопходно
ради безбедности државе и откривања најтежих кривичних
дела. Међутим, основано се
сумња да мобилни оператери
уступају те податке сваком ко
их затражи без вођења евиденције о томе, што отвара простор за злоупотребе.
Повереник за заштиту података о личности упутио је због
тога писмо министру за трговину, туризам и телекомуникације Расиму Љајићу и апеловао на њега да то министарство спроведе надзор над оператерима. Шабић је подсетио
да казне за кршење Закона о
електронским комуникацијама износе од милион до два
милиона динара и да им прети привремена забрана вршења делатности.

ТУЖНА ВЕСТ

Преминула
Звездана Јурица
Наша једанаестогодишња суграђанка Звездана Јурица,
оболела од тешке и неизлечиве Батенове болести, преминула је у уторак, 23. фебруара.
Упркос бројним хуманитарним акцијама у којима је велики број Панчевки и Панчеваца поклонио средства не би
ли се помогло малој Звездани
и упркос свим надама да ће
тестирање лека против Батена
у Америци бити брже од болести, наша малена суграђанка
је, нажалост, изгубила своју
највећу битку.
Сви који смо је познавали,
памтићемо је по анђеоском лику и магичној снази и љубави
које је преносила на све нас,
мотивишући нас да будемо бољи људи. Била је велика срећа
познавати Звездану и делити
дане са члановима њене породице – мамом Валеријом, татом Слободаном и млађим братом Нецом. Они су нам свима

Звездана у наручју
маме Валерије
показали како храброст заиста
изгледа и пренели су нам важну поруку: да сваки, сваки
тренутак са својом децом и са
особама које волимо истински
проживимо и испунимо љубављу и радошћу, остављајући
бриге и проблеме по страни...
Сахрана Звездане Јурице
обављена је среду, 24. фебруара, на гробљу у Војловици.
Д. К.

Отпуштања која
се најављују
су непотребна
Ни до сада није било
довољно људи
Борба за права свих запослених у Министарству унутрашњих послова и боље услове
рада, као и организација хуманитарних акција, само су неки
од циљева панчевачке организације Независног синдиката
полиције.
Због 20.072 члана, колико
има у целој Србији, тој организацији је призната репрезентативност, па је министар
полиције Небојша Стефановић више пута до сада преговарао с њеним представницима и уважавао њихове ставове.
Независни синдикат полиције у Панчеву има 365 чланова подељених у неколико синдикалних група које делују на
територији Полицијске управе
Панчево. Оне обухватају запослене у Саобраћајној полицијској испостави, Одељењу криминалистичке полиције, Полицијској испостави „Југ” и
ватрогасно-спасилачкој јединици, као и њихове колеге које раде у околним полицијским станицама чије је седиште у Ковачици и Вршцу.
– Наш синдикат се до сада
изборио за неке олакшице у
Посебном колективном уговору за све полицајце који се
примењује од прошле године.
На пример, полицајци сада
имају право на дводневно плаћено одсуство због личних разлога, као и десетодневно плаћено одсуство за лично усавршавање и школовање. Осим тога, на иницијативу Независног
синдиката полиције потписан
је анекс Посебног колективног
уговора којим је прописано да

ће све одредбе које су повољне
у колективном уговору за запослене у државним органима
важити и за све запослене у
МУП-у – изјавио је Ђорђе Стојковић, председник Синдикалне групе СПИ Панчево, која
делује у оквиру Независног
синдиката полиције.
Он је додао да Независни
синдикат полиције није задовољан због тога што нису прихваћени амандмани које је та
организација поднела пре
усвајања новог Закона о полицији. Стога је НСП затражио
оцену уставности појединих
чланова Закона о полицији.
Стојковић је прецизирао да
се оцена уставности односи на
одредбе на основу којих је неминован престанак радног односа сваком полицајцу против
кога неко поднесе кривичну
пријаву.
Према његовим речима, то
је апсурдно, јер се тиме крши
претпоставка невиности. Он је
објаснио да поднета кривична
пријава против било ког полицајца никако не може унапред,

пре завршене истраге и судског поступка, аутоматски подразумевати његову кривицу.
Уз то, Независни синдикат
полиције је поставио питања
законитости одредби Закона о
полицији у вези с надокнадом
за долазак на посао и одлазак
с посла, забране чланства у
политичким странкама и исплате мањих зарада полицајцима који оду на боловање.
– Жалили смо се и када је
саопштено да 1.500 људи треба да буде отпуштено у оквиру
смањења броја запослених у
државним органима. Захваљујући томе тај број је смањен на
1.000. Међутим, наш синдикат сматра да је и то много зато што полиција ни пре тога
није имала довољан број људи. Због тога сматрамо да ће
се то отпуштање негативно одразити на рад полиције на терену. На пример, у панчевачкој саобраћајној полицији, где
синдикална група СПИ Панчево претежно делује, и пре
него што су почели разговори
о отпуштањима, био је недово-

љан број људи. Према проценама је недостајало и још увек
нам недостаје најмање тридесетак људи. То би био оптималан број запослених који би
омогућио покривање терена,
да сви добију недељни и годишњи одмор на време, а да се
притом испоштује закон што
се тиче радних часова – додао
је Стојковић.
Према његовим речима,
панчевачка организација Независног синдиката полиције
бори се и за побољшање услова рада. Захваљујући томе у
згради новог СУП-а, у Полицијској испостави „Југ” и ПС
Ковачица обезбеђени су бежични интернет, компјутери
и клима-уређаји.
Независни синдикат полиције у Панчеву организовао је
и једну хуманитарну акцију за
помоћ деци у дому „Споменак”, а захваљујући ангажовању руководства тог синдиката
на нивоу Србије деца свих запослених у МУП-у ће од ове
године добијати новогодишње
пакетиће.

ПОЧЕЛА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА

Крај вишегодишњих суђења?
У судовима широм Србије
ових дана је почео да важи Закон о заштити права на суђење
у разумном року, правни акт
од којег се очекује да убрза одвијање судских процеса, један
од највећих проблема у нашем правосуђу.
Сви они што сумњају да суђења у којима учествују предуго трају или да јавна тужилаштва неосновано одуговлаче
истрагу, сада могу поводом
тога да поднесу жалбу.
Право на суђења у разумном року имају странке у судским поступцима, учесници у
ванпарничним поступцима,
оштећени у кривичним поступцима, приватни тужиоци,
као и оштећени као тужиоци
који су истакли имовинскоправне захтеве.
Важно је да подносиоци
жалби на дужину трајања суђења у њима наведу основне
податке о себи и адвокату
(уколико су га ангажовали),
као и назив суда пред којим се
води поступак и тужилаштва
које спроводи истрагу.
Жалбе морају садржати и
број предмета, дужину трајања истраге и судског поступка,
као и доказе што указују на то
да суд непотребно касни са
одлучивањем, или аргументе
којима се доказује да јавни тужилац непотребно одуговлачи
са спровођењем истраге.
Законом о заштити права на
суђење у разумном року предвиђено је и да се странке које
су незадовољне спорошћу судија жале суду у којем се води
поступак, а да председник тог
суда о одлучује о томе да ли су

у праву. Крајњи рок у коме
мора да донесе закључак о
(не)основаности жалби је 60
дана.
Након пријема жалбе председник суда започиње тзв. испитни поступак. Он најпре
захтева од председника судског већа и тужиоца да му у
року од 15 дана доставе извештаје о току судског поступка
од његовог почетка и предлог
рока у којем је могуће окончати суђење.
Након разматрања списа
председник суда има две могућности: да одбије приговор
или да га усвоји и тиме потврди основаност жалбе на повреду права на суђење у разумном року.
У случају усвајања приговора председник суда има право
да од судије или тужиоца на
чији рад је поднета жалба захтева убрзавање судског поступка. Максималан рок за
његов завршетак износи четири месеца.
Уколико је разлог за повреду права на суђење у разумном
року преоптерећеност судије

или његово дуже одсуствовање, председник суда има право да му одузме предмет и да
га додели другом судији.
Ако је неки приговор на дужину суђења одбијен, или
председник суда није донео
одлуку у року од два месеца од
пријема приговора, његов
подносилац има право на
жалбу. Поново је треба поднети председнику суда, али је
овог пута не разматра он, већ
председник вишег суда по хијерархији. У том случају разматрање жалбе мора да се заврши за месец дана.
Подносиоци жалби који су
основано замерили на дужини
суђења имају право на тзв.
правично задовољење, које
може бити новчано, а постоји
и могућност објављивања пресуде којом се утврђује да је
подносилац жалбе био у праву
и да се с разлогом жалио на
преспоро суђење.
Новчано обештећење може
бити у распону од 300 до 3.000
евра. При одређивању висине
износа првенствено се води
рачуна о сложености предме-

та суђења, поступању суда током трајања судског процеса,
као и о значају предмета суђења за подносиоца жалбе. Важно је истаћи да ће новчана
обештећења исплаћивати судови и јавна тужилаштва за
која се оцени да су криви за
преспора суђења.
Право на суђење у разумном
року једно је од основних начела у Европској конвенцији о
људским правима. Просечна
дужина трајања судских процеса у државама чланицама
Европске уније је од две до пет
година, а у Србији од 10 година па навише. У нашим судовима има процеса који се воде
и по 20 или 30 година. Због тога су њихове архиве претрпане
нерешеним предметима, а
спорост судија је једна од најчешћих замерки које нам упућује Европска унија.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НА ОСНОВУ НАЈНОВИЈЕ ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ СЕЛА ЗАКИНУТА

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ УБУДУЋЕ
БЕЗ РЕФЕРЕНАТА
Централизација
на делу
Последњи координатор
пребачен у град
Откад су формиране месне
канцеларије пре више од пола
века, у њима су као радници тадашње Општине Панчево (данас Града) била стално запослена два лица, која су, поред
издавања извода, уверења и разних других докумената, грађанима пружала разне услуге, па
чак и психотерапеутске.
Знало се да они немају викенде, празнике и, уопште,
радно време, па су, ако треба и
у пола ноћи, странкама били
на располагању.
Дечко за све
Битан стуб друштвеног живота
у селима одувек су били матичар и шеф месне канцеларије.
Овом другом је званичан назив касније промењен у виши
референт за послове месних
канцеларија и месних зајед-

ница. Звали су га и координатор, а треба истаћи да је пре
Другог светског рата то место
имало још већи утицај.
Поменуто лице је, поред тога
што је одрађивало све матичарске послове, водило седнице
месне скупштине (или савета,
како се то у једном периоду
звало), али се бавило и финансијама, инвестицијама, јавним
набавкама, мировним већима...
Једном речју, то је био „дечко

ГЛОГОЊЦИ НЕ ДАЈУ СВОГ КООРДИНАТОРА!
Поводом премештаја глогоњског референта Дорела Воштинара на радно место у згради Градске управе, већина чланова
месне скупштине тражила је ванредну седницу. Том приликом је донета одлука да се Градском већу (које утврђује систематизацију) и градоначелнику (који то оверава) упути
захтев да се Воштинар врати на претходно радно место.
Именована је и делегација у саставу Зоран Арсић, Драган Стојановић и Оливер Петковић, који треба да предоче
од коликог је то значаја за грађане Глогоња. Незадовољство
том одлуком је огромно, посебно ако се зна да нема оног коме у протеклих тридесет пет година Воштинар, у било које
доба дана или ноћи, није помогао.

за све” (што село од њега тражи). Опсег његовог значаја
ишао је у раван са снагом месних заједница, али чак и када
су оне бивале развлашћене
(што је и сада случај), координатор је био прва адреса за
гневне грађане који би се жалили на хаварисани водовод,
блатњаву улицу или, чак, на неваљале комшије.
Иако је Градска (раније Општинска) управа систематизацијом одређивала и запослене
у месним канцеларијама, питање постојања вишег референта се просто подразумевало. Тако је било све до 2009.
године, када је држава забранила запошљавање на неодређено, па су многа места, једно
по једно, бивала неупражњена. Природним одливом је
осам сеоских месних канцеларија редом остало без по једног радника. Чак и ако би се
догодило да и матичар оде у
пензију или напусти тај посао
на било који начин, координатор би бивао прекомандован
на то радно место. Епилог је

такав да је референт на неодређено време остао једино у
Глогоњу, док су се сви остали
сналазили на разне, углавном
краткорочне начине.
Остали једино матичари
Међутим, крајем 2015. године
градска скупштина је, на основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја
запослених на неодређено време у систему државних органа,
донела одлуку према којој су
сва неупражњена радна места
у Градској управи практично
укинута. Тиме је само констатовано фактично стање, а број
од 286 запослених је заведен
као максималан (без обзира на
то што поједина витална радна
места, попут поменутог координатора сеоских месних заједница, дуги низ година нису
попуњавана).
Поменутим решењем је последњи референт (из Глогоња)
пребачен у град, што је довело
до тога да све сеоске канцеларије буду сведене на само једног стално запосленог – матичара. Да ствар буде гора, два
велика места чак ни то немају,
па странке у Старчеву средом
и петком опслужује Омољчанин, док је у Јабуци нађено
привремено решење.
Све то веома тужно звучи,
посебно ако се зна да европски
стандарди заговарају што ширу децентрализацију.
Али оставимо се на тренутак Европе (у коју се сви толико куну?!), довољно је навести
пример неупоредиво мање и
неразвијеније Општине Ковачица, у чијим месним заједницама, попут рецимо Црепаје,
раде и матичар и референт,
али и секретар.

МОГУЋ ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Школе у Брестовцу и Долову енергетски ефикасне?
Град Пан че во се по чет ком
фе бру а ра при ја вио на кон курс пре ко гра нич не са рад ње Ср би је и Ру му ни је с
пред ло гом про јек та „Уште да енер ги је за од го вор но од ра ста ње – одр жи ва енер гет ска ефи ка сност за школ ске
објек те”, с ци љем сма ње ња
за га ђе ња жи вот не сре ди не и

по ди за ња еко ло шке све сти.
По зив је упу ћен свим пан че вач ким обра зов ним уста но ва ма ко је има ју ура ђе не
ела бо ра те о енер гет ској
ефи ка сно сти, а ода зва ли су
се Бре стов ча ни и До лов ци.
Про је кат би био ре а ли зо ван
са по јед ном шко лом из
парт нер ских оп шти на Ко ва -

чи ца и Ка ран се беш из Ру му ни је.
Укупна вредност буџета Града Панчева за ту намену износи 320.770 евра, а по евентуално добијеном пројекту на зградама поменутих школа била
би комплетно урађена термичка изолација зидова и замењена столарија. Предвиђене су и

пратеће активности, попут
едукације о значају енергетске
ефикасности.
Треба истаћи да ће тако обновљени објекти имати еколошки утицај на животну средину.
Резултати конкурса очекују
се најкасније до последњег
квартала ове године.

УПАЛИО СЕ АУТОМОБИЛ У ЦЕНТРУ ЈАБУКЕ

тивпожарне заштите. Неколико
секунди касније наишао је и

нико други него председник тамошњег Добровољног ватрога-

сног друштва Милован Гаћеша
и одмах се придружио акцији
гашења тешко хаварисаног аутомобила. Ватра је шикљала изнутра, јер је вероватно пукло
црево за довод горива, а страдале су инсталације и све што је
могло да изгори. Свако од поменуте тројице узео је по два
противпожарна апарата, па је у
року од десетак минута злослутни пламен висине готово
два метра локализован.
Очевици кажу да је за длаку
спречена експлозија с обзиром на то да су резервоари били пуни бензина и гаса.

УСПЕХ СТАРЧЕВАЧКИХ СКАУТА

„Надел” пева најбоље
Старчевачки Одред извиђача
„Надел” недавно се представио у одличном светлу на традиционалним музичким сусретима у главном граду Србије, тачније у великој сали
Дечјег културног центра у Таковској улици. Тамо је по једанаести пут одржано такмичење под називом „Извиђачи

певају”, које је приредио одред „Свети Сава” из Београда.
Старчевци су у све три конкуренције освојили награде: у
категорији планинки и извиђача, као и брђанки и брђана,
попели су се на сам врх, док
су код најмлађих – полетараца и пчелица – заузели друго
место.

На овој јединственој музичкој смотри ОИ „Надел”
био је најбројнији са четрдесет три учесника, а вреди истаћи да се као убедљиво најбоља песма издвојила њихова обрада Балашевићевог хита „Панонски морнар”, која
је у скаутској обради гласила
„Па нон ски из ви ђач”. Због

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: При
крају су радови на реновирању фото-кино клуба Дома
културе. Недавно је набављено тридесет нових столица за
простор у којем ће се одржавати књижевне вечери, а већ
у понедељак, 29. фебруара,
тамо ће бити промовисана
књига афоризама Зорана Т.
Поповића под насловом „Даће Бог, ако Бог да”. Дванаесторо ученика учествоваће
на Општинском такмичењу
из математике.
Банатско Ново Село: По одлуци Града, на место директора комуналног предузећа
је, уместо Недељка Ерака,
17. фебруара постављена
Владислава Чолић, мастер
инжењер
пољопривреде.
Уметнички опус слика Иване Гвозденац представљен је
21. фебруара у Дому културе,
где ће у недељу, 28. фебруара, у 12 сати, бити отворена
осмомартовска изложба у
организацији Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”.
Долово: Дружионице – играонице за децу предшколског
узраста одржаваће се и ове
године средом и четвртком
од 12 сати у Дому културе.
Едукације пољопривредника
у организацији Месне заједнице наставиће се у суботу,
27. фебруара, од 10 сати,
предавањем на тему „Припреме за пролећне радове”.
Савет за екологију СНС-а покренуо је иницијативу за заштиту стогодишње храстове
шуме, која се у последње
време све учесталије неовлашћено експлоатише.
Глогоњ: Изборна скупштина
КУД-а „Веселија” одржана је
у петак, 19. фебруара, а за
председника је реизабран
Корнелију Идворјан. Радно
место вишег референта је по
одлуци Града укинуто, па је
Дорел Воштинар, након 35
година рада у Месној канцеларији, пребачен у Градску
управу. У марту почиње да
ради драмска секција Дома
културе.
Иваново: Девети Међународни дан матерњег језика одржан је у понедељак, 22. фебруара, у Дому културе. Државна агенција за Бугаре у
дијаспори поклонила је књи-

ге школама у којима се спроводи пројекат „Матерњи језик ван граница Бугарске”.
Јабука: Чланови месне скупштине Дејан Андревски,
Драган Јовановић, Љепа Жилевски и Јован Коловски повукли су оставке. Књига афоризама Зорана Т. Поповића
представљена је у понедељак, 22. фебруара, у Дому
културе. На истом месту у
суботу, 27. фебруара, у 19.30,
биће приређено вече музике,
песме и шале, а улазница је
100 динара.
Качарево: Двадесет девета
„Светска сланинијада” одржана је од четвртка до недеље, 18–21. фебруара. Сланина Иване Трајковске проглашена је за најбољу домаћу.
Омољица: Очекује се да Дирекција за уређење и изградњу града покрене јавну набавку за наставак радова на
изградњи канализације у
вредности од 25 милиона.
Вече афоризама Зорана Т.
Поповића одржано је у петак, 19. фебруара.
Старчево: Комунално предузеће је санирало главни одводни канал К1 на улазу у село из смера Панчева. Изложба графика и слика у техници акрилик Египћанина
Ајада Алнимера отворена је
у петак, 19. фебруара, у галерији „Боем”. Комичари Филип Угреновић и Мирослав
Ђорђевић одржали су вече
стендап комедије у уторак,
23. фебруара, у ресторану
„Ђерам”; сав приход биће
упућен за лечење деветогодишњег Владе Ђорђевића.
Концерт за помоћ Драгани
Раданов биће одржан у субо-

ту, 27. фебруара, од 22 сата, у
малој сали Дома културе, а
свираће „Ватрена вода”, „Полумрак”, „Период” и „Креативни неред”.

МАЛИ ОМОЉЧАНИ ВИДЕЛИ ЛЕГЕНДУ

Експлозија избегнута за длаку
Нимало пријатна сцена виђена је у уторак, 23. фебруара, у
центру Јабуке. Тог дана око
поднева туда је пролазио аутомобил марке „кија” и баш у
том тренутку га је захватила
права буктиња. Несрећном возачу, настањеном у Сефкерину, пролазници су сигнализирали да се нешто догађа, па је
он на време напустио кола.
Потом је утрчао у оближњу
Месну заједницу и тамо затекао
чланове локалне скупштине –
Горана Зувића и Слободана
Илића, који на срећу имају положен државни испит из про-

Месне актуелности

фре не тич них ова ци ја свих
учесника изведена је и на
бис.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

„Врапчићи” и Новак

У срцима полазника друге
васпитне групе забавишта
„Врабац”, које ради у склопу
омољичке школе „Доситеј
Обрадовић”, четвртак, 18. фебруар, остаће дуго уклесан.
Они су тог дана заједно с
васпитачицом Лидијом Стојановић посетили београдски аеродром „Никола Тесла” и Музеј ваздухопловства, како би се упознали са
историјом југословенског и
српског летења авионима.

Међутим, прелепе утиске о доживљеном у засенак је бацио један случајни
сусрет – на аеродрому су се
срели ни мање ни више него са светским рекетом
број један – Новаком Ђоковићем.
Чувени љубитељ дечјих
осмеха није могао да одоли
шарму омољичких малишана, а резултат тога је заједничка фотографија за незаборав.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 26. фебруар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
пијанисткиња Кристине Матијашевић и Оливере Пантелић.
Петак, 26. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра: „Вече гломазне поезије” Рамба Амадеуса и Ивана Алексијевића.

Програм за децу
Субота, 27. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом” – представа за децу „Алиса у
земљи чуда” Позориштанца „Јеленица”.

Изложбе
Уторак, 1. март, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
цртежа „Носталгија” Шандора Шеберлеа.
Четвртак, 3. март, 19 сати, Галерија Бате Михаиловића: ауторско вече и изложба слика и цртежа „Урамљена слика тишине” Милутина Дедића. Гост вечери је Витомир Теофиловић.

Филм
Среда, 2. март, 19.30, дворана Културног центра: „Француски филмски караван” – филм „Следећи пут ћу циљати
право у срце” Седрика Анжеа (2014).
Четвртак, 3. март, 19.30, дворана Културног центра:
„Француски филмски караван” – филм „Врелина” Рафаела
Жакулоа (2015).
Културни центар

пет суб нед пон
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20.00 20.00 20.00

ДОБРИ ДИНОСАУРУС (3Д)
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16.00

16.00

ПСЦПД У БЕЛОРУСИЈИ

Фестивал
православних хорова
Панчевачко српско црквено
певачко друштво (ПСЦПД)
позвано је да од 24. до 27. фебруара учествује на 15. међународном фестивалу православних хорова „Каложска
благовест” у граду Гродно у
Белорусији. То је један од
најзначајнијих и најцењенијих такмичарских фестивала
у Европи, а ПСЦПД ће се том
приликом наћи у оштрој
конкуренцији од 160 православних хорова и представљаће Србију у финалном делу такмичења.
„Такмичићемо се с најбољим хоровима из Бело-

русије, Русије, Украјине,
Бугарске, Грузије, Грчке,
Пољске, Немачке и других
земаља. Наступе хорова
оцењиваће међународни
жири који чине највећи
композитори данашњице
који се баве православном
музиком”, наведено је у
саопштењу ПСЦПД-а.
Тим поводом панчевачки
хор је у недељу, 21. фебруара, после свете литургије, у
Светоуспенском храму приредио мали концерт сачињен од композиција којима
ће се ускоро представити у
Белорусији.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На тајном задатку”
Данијеле Стил
Маршал Еверет је прешао
опасан пут од џунгли Јужне
Америке до улица Париза.
Као специјални агент Агенције за борбу против наркотика на тајном задатку,
увукао се у моћан картел и
постао десна рука свирепог
нарко-боса. То искуство је
скупо платио: тајна мисија
уништила му је живот, одузевши му све што је волео.
По повратку у Сједињене
Државе привремено је додељен Тајној служби као
део председничке пратње,
а тај посао заувек ће променити његову судбину.
Аријану Грегори чека блистава будућност: узбудљив
живот на Менхетну и посао
из снова за он-лајн издање
популарног модног магазина. Међутим, када њеног
оца поставе за америчког
амбасадора у Аргентини,
она невољно пристаје да
пође с њим у Буенос Ајрес,
а та одлука коштаће је
страшног искуства.

Петак, 26. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИЗ КОЛОНИЈЕ У ПЕСКУ

РАЗНОВРСНОСТ ЛИКОВНИХ ПОЕТИКА
Четрдесет седам
година стварања у
Делиблатској пешчари
Збирка сада броји
око 1.200 слика,
скулптура и цртежа
Изложба радова насталих у
септембру прошле године у
47. ликовној колонији „Делиблатски песак” отворена је у
Галерији савремене уметности у четвртак, 18. фебруара.
У прошлогодишњем са зиву
нашло се четрнаесторо уметника из Куманова, Руса, Љубља не, Лесков ца, Косовске
Митровице, Зрењанина, Зајечара, Новог Сада, Београда и
Панчева (њих седморо). Захваљујући њиховим радовима
додатно је обогаћен ликовни
фонд колоније „Песак”, који
броји око 1.200 слика, скулптура и цртежа.
Градска ризница
Част да отвори изложбу имао
је градоначелник Панчева Саша Павлов, који је том приликом истакао значај ове градске манифестације. Он је збирку колоније назвао ризницом
уметничких дела која је настајала годинама и плод је труда,
првенствено, организатора,
али и учесника у њој.
Стојан Бошков, председник
Културно-просветне заједнице
и организатор колоније „Песак”, истакао је да је сазив био

веома разноврстан, што карактерише и саму изложбу.
– Разноврсност ликовних
приступа уметника из различитих крајева оно је што нашу колонију чини препознатљивом и
актуелном. Ту су били ствараоци од Зајечара и Лесковца до
оних из иностранства, а свако
од њих је донео своју поетику и
сопствено поимање уметности
– рекао је Бошков.
На питање да ли су у току
припреме нове, 48. колоније,
Бошков је одговорио да то није случај, пошто се чекају резултати конкурса за финансирање и још се не зна с колико
ће новца на крају располагати,
што отежава организацију са-

Два читаоца који до среде, 2. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Како и када процените да је време за нови почетак?”,
наградићемо по једним примерком књиге „На тајном
задатку” Данијеле Стил. 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.

Прожимање поетика
и генерација
Уметници похвално говоре о
колонији у Песку, а многи
Панчевци су више пута гостовали у њој. Једна од њих је и
Јелена Бадњевац Ристић, која
је била учесница, али је у неколико махова била и у органи-

„НОЋНА ЛИНИЈА” МАРКА БАЦКОВИЋА

Корејска легенда као полазиште
Панчевачка премијера кратког играног филма „Ноћна линија” нашег суграђанина Марка Бацковића приређена је у
уторак, 23. фебруара, у пуној
дворани Културног центра
Панчева. Реч је о петнаестоминутном трилеру са елементима
мистерије и хорора, који је заснован на причи о Мајклу, човеку који у потрази за својом
несталом девојком улази у траг
серијском убици. Аутори сценарија су Марко Бацковић и
Марко Јоцић, а у филму играју
Драган Мићановић, Марта
Бјелица и Јелена Ступљанин.
– Продуценткиња Ивана
Богдановић, продуцент и косценариста Марко Јоцић и
моја маленкост добили смо
понуду од једне корејске продуцентске куће да снимимо
кратак филм. За два-три месеца смо сложили сценарио, а
снимање смо започели у октобру – објашњава Бацковић.

Он и Јоцић су сценарио написали тако што су се определили за хорор жанр. Потом је
Бацковић кренуо у истраживање о корејским легендама и
пронашао је једну која је послужила као основа њиховог филма. Иначе, он тренутно ради на
више пројеката – неколико комедија апсурда, трилер и хорор, и сви су дугометражни.
Исте вечери су приказана
још два кратка филма студената монтаже с Факултета

ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Скоро годину дана касније Аријана стиже у Париз,
спремна за нови почетак.
Док покушава да заувек закопа болне успомене, пут
јој се укршта с Маршалом
Еверетом, који ће поново
кренути у акцију када то
најмање очекује. Међутим,
моћне силе жељне освете
посматрају сваки њен покрет, а Аријана и Маршал
мораће још једном да се боре да преживе. Али овог пута неће бити сами.

мог догађаја. Али то, како је
рекао, није проблем с којим су
први пут суочени.
– Прошле године смо с много тешкоћа организовали колонију, имали смо и проблем
с водом, тако да смо два пута
радили припреме и имали непотребне трошкове – подсетио
је Бошков.

зационом одбору манифестације. Иако често одлази у ликовне колоније, каже да јој је
ова панчевачка најдража, јер
има посебну атмосферу. Она
жали за колонијом „Пастел”,
која се до пре пет годинама
приређивала у Песку, с јесени,
када је пешчарска природа изузетно интересантна за оне који се баве сликањем пејзажа.
Дејан Ратковић је неколико
пута био гост ове манифестације, а прошлогодишњи сазив
сматра одличним, пошто је у
њему било много ведрих, младих, талентованих сликара,
који су много допринели свеукупној атмосфери.
Важна карактеристика колоније јесте и прожимање различитих генерација сликара.
У млађој групи је овог пута
био Душан Марино.
– Много ми значи искуство
рада у групи, а прија ми и могућност да се дружимо и размењујемо искуства о стваралаштву. Многе моје колеге ову
колонију сматрају једном од
успешнијих и најозбиљнијих
манифестација тог типа у Србији. Услови за рад у њој су одлични, а увек је прати и добра
атмосфера – рекао је Марино.
За Милана Булатовића ова
колонија је добро место за размену мишљења и искустава о
стваралаштву. Посебно му
значи то што се ту сусрећу ликовњаци различитих генерација и из различитих средина
и много се може научити.

Сећање на
Павла Угринова
Поводом 90 година од рођења
књижевника и режисера Павла Угринова (1926–2007)
(право име Василије Поповић)
у панчевачкој Градској библиотеци приређена је изложба.
Поставку чине његови рани
радови: роман „Одлазак”
(1957), новеле „Копно” (1959)
и „Исходиште” (1963), као и
легенде које посетиоцу скрећу
пажњу на његов редитељски и
драматуршки рад у београдским позориштима и на Телевизији Београд након завршене Академије за позоришну и
филмску уметност 1952. године. Павле Угринов је један од
оснивача камерне сцене „Атељеа 212” у Београду и режирао
је представу „Чекајући Годоа”
Самјуела Бекета, којом је та
сцена свечано отворена.

Централно место изложбе
представљају књижевна дела
за која је овај писац добио
бројне награде и признања. Ту
се могу видети његови романи: „Фасцинације” (1976), „Задат живот” (1979), „Царство
земаљско” (1982), „Топле педесете” (1990), „Егзистенција”
(1996), затим новеле „Љубав и
доброта” (1996) и роман „Бесудни дани” (2001).
Поставка је документована
пишчевим фотографијама из
живота, а посебну целину чине
књижевни часописи: „Летопис
Матице српске”, „Књижевни
магазин” и „Свеске”, у којима
је Павле Угринов објављивао
своје радове.
Ауторка изложбе је Љиљана
Дракшан, запослена у Градској библиотеци.

драмских уметности. Први је
био „Бритва” Рајка Ристанови-

ћа. То је деветоминутна драма
рађена по мотивима приче
„Бритва” Владимира Набокова, за који сценарио потписују
Иван Станчић и Рајко Ристановић, а улоге у филму тумаче
Владислав Михаиловић и
Бранко Цвејић. Друго остварење било је „Добар сусед” Ђорђа Станковића, а то је петнаестоминутни кримић у којем
улоге тумаче: Тихомир Арсић,
Вучић Перовић, Срђан Милетић, Весна Станковић и Тихомир Станић.

КОМАД О ИЗАЗОВИМА ГЛУМАЧКОГ ПОЗИВА

Од Шекспира до трубача
Интересантна позоришна представа „Код општег места лево”
УК „Вук Стефановић Караџић”
одиграна је у понедељак, 22. фебруара, на сцени Културног
центра. Реч је о сатири која се
бави животом младих глумаца у
Србији, као и културном заосталошћу појединих места у провинцији. У необичном споју
критике и аутокритике дочарано је гостовање младог велеградског глумачког ансамбла у
Бабиној Вилици, месту које је
замишљено као типична паланка где људи цене само уметнике
које виде на телевизији. Драмски заплет настаје када локални моћници и силеџије од њих
захтевају да уместо Шекспировог „Отела” импровизују приредбу. Сукоб уметности и материјалних вредности, насиља и
духовности, мушког и женског
принципа разрешава се на једини вероватан начин – капитулацијом уметности и пристајањем
на положај марионете. На самом крају пред публику су изведени чак и трубачи, који су својим свирањем дочарали атмосферу глумачке „тезге” у провинцији, где се дешавају и најнеобичнији спојеви уметности и
свакодневице.
С друге стране, критичка жаока је усмерена и према типич-

ном модерном младом глумцу
који је преокупиран сопственим егом, спреман на компромис, сујетан, блазиран и без
много додира с реалношћу.
У представи игра и наш суграђанин Ненад Хераковић,
који је истакао да му је увек
велико задовољство да наступа у свом граду.
– Сценарио представе је сачињен од неких ситуација која
су нам се заиста догађале на
путовањима. Желели смо да
прикажемо сусрет модерне
Србије и оне руралне – рекао
је Хераковић.
Он је додао да није потребно бити популаран да би се направила квалитетна позоришна представа.
Сценарио ове симпатичне
комедије написао је Радивоје
Козомара (који је уједно и режисер), а поред Хераковића, у
њој играју и Раде Ћосић, Јелена Ракочевић Цекић, Јанко
Цекић, Милан Вучковић, Милена Моравчевић, Предраг
Васић и Марко Гиздавић.
С. Ћ.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДУШАНКА ЂОРЂЕВИЋ КАЛИЧАНИН, БАЛЕРИНА

КАД СЕ ОСТВАРИ БАЛЕТСКИ САН
Балерина Душанка Ђорђевић
Каличанин, Панчевка, тумачи лик Мирте у балету Адолфа Адама „Жизела”, под диригентском управом Ане Зоране Брајовић, који је премијерно изведен 11. фебруара у
Народном позоришту у Београду. Како је рекла Душанка
Ђорђевић Каличанин, Мирта
је хладна и строга, а тумачење
њеног лика изискује озбиљну
балетску технику, па је понекад компликовано изводити
тешке кораке а притом бити
потпуно хладан и смирен.
Она је досад више пута имала
значајне и запажене улоге.
Између осталих, била је Вила
Јоргован у балету „Успавана
лепотица” и Мерцедес у „Дон
Кихоту”.
– Посебно волим премијере, оне су наше свечаности,
наше славље и круна вишемесечног рада. Задовољство је
радити у Народном позоришту и бити окружен дивним
људима и уметницима – каже
балерина.
Како то обично бива, период од првих балетских корака
до успешних премијера и наступа на сцени националног
театра и у случају Душанке
Ђорђевић Каличанин испуњен је упорним и преданим
радом. Она је нижу балетску
школу завршила у Панчеву, у
класи проф. Светлане Бучевац, а школовање је наставила
у Средњој балетској школи
„Лујо Давичо”, у класи професорки Мирјане Нешић и Зинете Мусић. Од 2006. године
је чланица балетског ансамбла Народног позоришта у
Београду и током десет сезона
одиграла је комплетан балетски репертоар тог театра.
– Трновит је пут од сна до
стварности. Балетска професија захтева много одрицања.
Сећам се да сам проводила
дане у основној и балетској
школи. То су били сати и сати

увежбавања корака, било је и
крвавих стопала... Док су се
моји вршњаци играли у парку,
ја сам вредно припремала сваки покрет – присећа се Душанка Ђорђевић Каличанин.
Њен дан почиње јутарњим
вежбама, а затим следе пробе
за представе. Свакој улози
приступа крајње озбиљно. За
Душанку Ђорђевић Каличанин бављење балетом је најлепши посао на свету, а љубав
према тој уметности код ње је
пробудила њена тетка, чувена
примабалерина Вишња Ђорђевић.
– Као веома мала сам почела да с тетком Вишњом Ђорђе-

вић одлазим у позориште и
гледам балет. Одатле потиче
моја љубав према балету и још
тада сам знала да ћу бити балерина. На том путу од мале
девојчице до балерине каква
сам сада, Вишња ми је много
помогла својим богатим искуством. Каткад строга, она је
била мој ослонац, подршка и
научила ме је многим балетским цакама које ми помажу у
свакодневном раду. Мој сан је
био да постанем део балетског
ансамбла националног театра.
И он се остварио.
Душанка истиче да јој је позориште друга кућа и место
које уметницима, али и публи-

ци, пружа могућност да буду
заштићени од спољашњег света, медиокритета и лажних
вредности.
– Имамо много лепих представа, од којих бих свакако издвојила такозване беле, класичне балете, попут „Лабудовог
језера”, „Успаване лепотице”,
„Жизеле” и „Дон Кихота”, који
су обавезни на репертоару једног националног театра, као и
комад „Крцко Орашчић” и недавно премијерно изведену
„Копелију”, а обе су посебно занимљиве деци. Ту је и најгледанија представа модерног израза „Ко то тамо пева”, која је
доживела велики успех и код
нас и на гостовањима по целом
свету и за коју се и после 200.
извођења, из месеца у месец,
тражи карта више. У марту нам
предстоји и 400. извођење балета „Лабудово језеро” у Центру „Сава” с гостима Аном Циганковом и Јосефом Варгом –
објашњава Душанка.
Наша саговорница потиче
из уметничке породице. Њен
отац је цењени панчевачки
сликар Миливоје Ђорђевић, а
један од њене браће је такође
кренуо уметничким стопама.
Поред порекла, породице и
школовања, за Панчево је везује много тога.
– Веома сам поносна због тога што Панчево много пажње
посвећује образовању младих
балетских играча. Показало се
да је ово поднебље и те како
плодно за балетску уметност.
Можемо се похвалити успешним младим солисткињама,
као што су Татјана Татић, Јована Несторовска, Теодора Спасић и други. Мислим да је веома лепо и важно то што и
даље постоји толико интересовање за балетску уметност
код младих и што град Панчево негује културу и уметност – сматра Душанка Ђорђевић Каличанин.

КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ПОРОДИЦЕ ЛИГЕТИ–БАЛИНТ

Десет мађарских композитора
У оквиру циклуса „Сусрет са
уметницима”, у среду, 17. фебруара, у галерији Задужбине
Илије М. Коларца наши суграђани музичари Марија Лигети
Балинт (клавир и чембало),
Атила Балинт (цитра) и Роберт
Балинт (фагот), приредили су
занимљив концерт. Они су том
приликом представили нови
програм, којим су настојали да
публику упознају са стваралаштвом десет мађарских композитора 20. и 21. века.
– Ту су се нашле клавирске
композиције транскрибоване
за дуо цитра и клавир, односно
цитра и чембало. Аранжмане
за дуо смо урадили Атила и ја.

МАЛА КЊИЖЕВНА ТУРНЕЈА

Промоције у Братунцу
и Љубовији
Списатељица Александра Михајловић представила је своје
романе „Запричавање. Заваравање. Завиривање” и „Кроз прстохват цимета” средином фебруара на Тари, у Братунцу и
Љубовији. Приликом сваке од
тих промоција публика је била
расположена за дијалог са ауторком и имала је много похвала и позитивних коментара
о њеном раду. Ауторка је детињство провела у том крају и
њене књиге се тренутно чувају
у три завичајна фонда – у Панчеву, Братунцу и Љубовији.
На питање о „животу” романа „Кроз прстохват цимета”

Александра Михајловић је одговорила да је интересовање
велико и да до ње стижу лепи
коментари. Она добија много
имејлова, а веома је активна и
„Фејсбук” страна тог романа.
Ова ауторка тренутно ради на
новом рукопису.
– Покушаћу да буде другачији од претходна два. О чему
се ради, не бих још причала,
не зато што не желим то да поделим, него зато што знам колико и мене зна да изненади
ситуација, лик, нека епизода и
колико су чести обрти – изјавила је Александра Михајловић.

Уједно, циљ нам је и промовисање цитре као солистичког и камерног инструмента – изјавила
је Марија Лигети Балинт.
Поред њих, овом приликом
је наступио и њихов син, фаготиста Роберт Балинт, ученик
МШ „Јован Бандур”, који је

добитник награде Фонда за
таленте Покрајинског секретаријата за омладину и спорт.
– Будући да је на свом репертоару имао композиције
које су се уклопиле у нашу
програмску структуру, сматрали смо да може да наступи
с нама на једном овако важном догађају. Том приликом
смо премијерно извели композицију моје сестре, композиторке Мелинде Лигети, што
је такође био један од куриозитета концерта – додала је
Марија Лигети Балинт.
О квалитету тог концерта
најбоље говоре речи професора Драгана Шобајића, који је
докторирао на тему клавирских дела Беле Бартока. Како
је приметио, тај догађај су
обележили необичан спој инструмената, читав спектар
стилова и оригиналан концепт
у којем се преплићу старо и
ново, модернистичко и атавистичко.

ИЗЛОЖБА „ПЕРСПЕКТИВЕ 14”

Међу најперспективнијим
студентима
У „Магацину” (у Улици Краљевића Марка у Београду) 16.
фебруара је отворена изложба
радова „Перспективе 14”, на
којој су учествовали студенти
заврших година Факултета ликовних уметности у Београду и
новосадске Академије уметности: Јелена Мијић, Александар
Крнић, Самра Шабановић, Са-

ња Стојилковић и наш суграђанин Душан Марино. Њихове радове с годишњих студентских изложби у Београду и
Новом Саду бирале су њихове
колеге које су раније биле учесници у „Перспективама”. За
најперспективнију уметницу
је проглашена Славица Обрадовић са ФЛУ.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Најдуже путовање”
Николасa Спарксa
„Најдуже путовање” је изузетна прича о два пара чији
се животи нераскидиво и
неочекивано укрштају; о путовању даље од безнађа, даље од смрти, до најдаљих
места докле људско срце може да досегне. По овој књизи
је снимљен и филм, који је
приказан 2015. године.
Ајра Левинсон је у невољи. Стар деведесет једну годину, слабог здравља и сам
на свету, затекао се на пустом насипу после саобраћајне несреће. Тешко повређен, бори се да остане
при свести док му се приказује магловити лик – наједном поред себе види своју
вољену супругу Рут, од чије
је смрти протекло девет година. Ајра зна да Рут никако не може бити поред њега
у колима, али се грчевито
хвата за њене речи и своје
успомене, и поново проживљава туге и радости које су
обележиле њихов брак.
Неколико километара
даље, док присуствује ро-

деу, студенткиња Софија
Данко доживеће велику
промену у животу. Опорављајући се од недавног раскида с момком, упознаје
младог каубоја Лука, који
има мало заједничког с повлашћеним младићима какве Софија среће у школи.
Лук је уводи у свет где се на
коцку ставља много: опстанак и успех, пропаст и признање – чак и живот и смрт.

Два читаоца који до среде, 2. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање
„Шта је ваше најдуже путовање?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Најдуже путовање” Николасa Спарксa.
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

Божанствени светови
Јелена Димић,
професорка српског
језика и књижевности
SLOW SHOW је емисија која
је део програма интернет радија „Бе-тон”. Назив је добила по песми „Slow Show”
групе „The National”. Оно
што је чини посебном, јесте
млада шармантна водитељка Уна Ћирић. Према њеним
речима, емисија је настала
као лична потреба да материјализује своју опсесију музиком, обогати свој живот и
да му да још један мали смисао. Такође, циљ јој је да покаже да и даље има много
нове и креативне музике.
Ова емисија је постала
део наше породице. Сат времена суботњег поподнева
испуњено је личним, меланхоличним, углавном тихим
и нежним нумерама. Акценат је на гитарској кантауторској музици, жанровски
врло разноврсној: од американе, преко рокенрола и индија, блуза и соула, до дрим
и психоделик попа. Сваку
песму прати кратка прича о
уметнику. Осећај је као да
одлазите на егзотично путовање. Топла препорука.
ИЗЛОЖБА: У току је
изложба радова контроверзног шпанског уметника
Салвадора Далија под називом „Божанствени светови"
у Кући легата у Београду.
Изложено је више од 240
најпознатијих графичких
листова из његових најобимнијих опуса, као што су
„Божанствена комедија" и
„Библија сакра". Поред ових
графика, ту су и различите
таписерије, скулптуре, медаље и бронзани рељефи.
Иако нису изложени његови најбољи радови, ова поставка ми је пружила довољ-

но материјала да се на тренутак вратим у студентске
дане и присетим се неких
драгих људи и места. У таквим тренуцима, тихим и
узвишеним, налазим посебну чар. Помислим на Црњанског и суматризам.
ФИЛМ „Соба”, у режији Ленија Абрахамсона, а по
истоименом роману Eме
Донохју, потресна је прича о
дечака који прве године живота проводи у соби са својом мајком, не знајући да
постоји било шта ван тог
простора. Иако живе изоловани, у тако малом простору, стичемо утисак да дечак
одраста сасвим срећан.
Простор и време испуњени
љубављу, радошћу и ритуалима крију страшну тајну.
Они су жртве човека који
злоставља дечакову мајку.
Оног тренутка када бивају
ослобођени, као да почиње
њихова права драма.
Филм носи поруку која се,
управо због приче од које
полази, дуго памти. Оно
што мотивише људе да истрају чак и у најтежим ситуацијама, јесте њихова тежња
да дају свом животу неки
смисао, неко значење.
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МОДЕЛ 440 ОСНОВА ЗА СВЕ БУДУЋЕ

ДУЖЕ НА ПАРКИНГУ НЕГО
У ВОЖЊИ

Нафтна криза
уништила производњу
Љубитељи супераутомобила,
импресионирани приказаним
прототипом у Торину, с нестрпљењем су чекали салон аутомобила у Женеви, на којем је
приказана коначна верзија модела „мјура”. Дизајнеру Марселу Гандинију било је потребно
мање од годину дана за идејно
решење које је поново истакло
„ламборгини” у први план.
Посао с тракторима стаје
Међутим, и поред великог
успеха Феручо се није зауставио. Желео је нешто још револуционарније, нешто што ће
заувек изменити историју ауто-индустрије по сваком питању.
Развој новог чуда на точковима
је трајао непуних осам година
и вредело је толико чекати...
Италијански индустријалац
приказује нови прототип такође у Женеви, 1973. године.
Модел „ЛП 400 каунте”
окупирао је пажњу светске аутомобилске јавности можда
као ниједан други до тада.
Већ на први поглед свима је
било јасно да ће невиђени и
јединствени дизајн неминовно утицати и на друге произвођаче у будућности. Аутомобил је био веома низак,
оштрих линија, с вратима која се отварају нагоре, што од

тог момента постаје стандард
код свих аутомобила „ламборгини” до данас. Усисници
за ваздух су постављени хоризонтално на задњем делу возила, где се налазио и масивни мотор радне запремине четири литра, снаге 375 „коња”.
Са овим аутомобилом италијанска фабрика је заузела посебно место у аутомобилској
историји и чинило се да не
постоји бренд који у том моменту може да јој парира.
Свега годину дана касније
ствари су се драстично промениле. Фабрика трактора је

уговорила велики посао на јужноамеричком континенту,
али је наруџбина отказана. Да
би могао да испоштује број
наручених машина и рокове
испоруке, Феручо је уложио
знатна средства и проширио
производне погоне. Ове околности су направиле велике губитке, па је тако власник и
оснивач одлучио да свој удео у
фабрици трактора прода „Фијату”. И поред финансијских
проблема који су га задесили,
„Ламборгини” током седамдесетих успева да опстане на тржишту аутомобила захваљујући доброј продаји модела
„мјура”.
„Ауди” спасао фабрику
С временом овај посао постаје исплатив и фабрика аутомобила успева финансијски
да опстане и без новчаног
прилива од производње пољопривредних машина. Ипак,
Феручо одлучује да се у потпуности повуче и продаје своје акције инвеститору из
Швајцарске.
Велика нафтна криза током
седамдесетих није повољно
утицала на продају и обичних
аутомобила, а камоли суперспортских возила, која су мно-

го трошила. Фабрика је поново
имала проблема и због саме
производње, јер су се компаније које су испоручивале делове гасиле и тешко је било
пронаћи новог снабдевача. То
је узроковало пробијање рокова, а купци су масовно одустајали од својих поруџбина на
које су чекали и више од две
године. Овај тежак период
„Ламборгини” је преживео захваљујући богатом Канађанину Валтеру Вулфу, који је успео да организује редовно
снабдевање фабрике деловима
за продукцију модела ЛП 440.
Ипак, фабрика 1978. године
проглашава банкрот и тражи се
нови власник. Поново на сцену
ступају Швајцарци, браћа Мимран, који успевају да „оживе”
производњу и праве нов модел
ЛП 550, на основи чувеног 440.
Пословање је ишло узлазном
путањом, а чим су „Ламборгини” „ставили на ноге”, браћа
Мимран одлучују да продају
фабрику „Крајслеру”, који не
успева дуго да опстане на тржишту. Коначно, 4. августа су
се умешали Немци, односно
„Ауди”, који коначно успева да
оствари профит и поред великих улагања у развој нових модела који се данас продају.

Љубитељи јапанских аутомобила вероватно знају овај
податак: „хонда прелуд” је
први серијски аутомобил
који је имао механичко
управљање на сва четири
точка. Ова техничка иновација је омогућила том аутомобилу боље резултате на
слалом тесту него што су
имала знатно скупља и моћнија возила као што су „ферари” и „порше”.
Ако изузмемо службене аутомобиле или оне који имају посебну намену, просечно
возило просечног возача током свог века чак 95 одсто
времена стоји паркирано.
Свака држава на свету има
своје законе, па тако и оне
који се тичу саобраћаја.
Знаци јесу универзални у
целом свету, али навике возача нису. У Кини постоји
закон за сваки детаљ у саобраћају, али се свега један
одсто поменутог закона
спроводи, односно већи део
се не примењује. Тако долазимо до податка да просе-

чан возач у готово сваком
моменту прекрши пет правила јер су она у суштини
непримењива у условима
саобраћаја.
Већини возача је јасно због
чега је битно везивати сигурносни појас у аутомобилу.
Неки то заиста раде како би
били сигурни, док се други
везују само због високих казни. Без обзира на разлог, данас сигурносне појасеве користи више од деведесет одсто возача, а пре три деценије
их је користило свега четрнаест одсто. Можда ће следећи
подаци повећати број корисника сигурносних појасева.
Према глобалној статистици,
шанса да изгубите живот у аутомобилу је један према пет
хиљада, а појас у аутомобилу
спасе један живот сваких
шест секунди.
Аутомобили су најчешће
црни, бели или сребрни, а
процењује се да је око 80 одсто аутомобила на свету
офарбано управо једном од
тих боја.

- - - - - АКТУЕЛНО - - - -

РИГОРОЗНИЈЕ КОНТРОЛЕ
Ускоро ће доћи до промена
када говоримо о „дозвољеном” прекорачењу брзине, а
контрола саобраћајне полиције ће бити чешћа и ригорознија. Полиција може прогледати кроз прсте возачима
који прекораче брзину уколико прекорачење износи

области саобраћаја, али и
према статистичким подацима, четири од пет пешака неће преживети удар аутомобила који се креће брзином од 60 километара на
час, док ће при брзини од
50 четири од њих пет преживети. Вођено овим пода-

мање од десет одсто од прописане брзине, али ће сви
возачи који пређу тај праг
толеранције бити санкционисани. Ова одлука је донета
првенствено како би се заштитили пешаци у саобраћају на путевима и местима
где је забележен већи број
саобраћајних незгода у којима су страдали пре свега пешаци.
Разлика у брзини од свега десет километара на час
возачима не значи много
јер неће добити на времену, али у случају пешака то
је често раз лика из међу
живота и смрти. Према истраживањима стручњака из

цима, Министарство унутрашњих послова је одлучило да пооштри контролу
и спусти то леранцију за
прекорачење брзине.
Новчана казна за прекорачење брзине од десет километара на час у насељеном
месту износи три хиљаде динара, колико ће морати да
плати и возач који ван насељеног места вози брже за
двадесет километара на час.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 26. фебруар 2016.

ОГЛАСИ

НИСАН примера, караван,
1997. годиште, бензинац,
управо регистрован. 065/33355-25. (215007)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мотор хонду култиватор 060/133-66-86. (СМС)
ПРОДАЈЕМ опел вектру Б караван, 97,бензинац. 063/87655-60. (СМС)
ОМЕГА 2.0, 1988, плин атестиран, регистрован до октобра
2016. 064/197-28-24. (214589)
ПРОДАЈЕМ сеат ибица 1994.
годиште, дизел 1.9, троја врата, регистрован до јуна 2016,
власник, цена 800 евра, није
фиксна, мотор од голфа тројка. 063/123-59-35. (214713)
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НИСАН микра, 1.0, истиче регистрација, мотор лош, цена
225
евра.
066/460-288.
(214802)
ОПЕЛ астра Ф караван, 1997.
годиште, клима, четири зимске гуме, 1.100 евра, договор.
066/460-288. (214802)
ФИЈАТ стило 1.9 ДТД, 2002,
први власник, децембар 2016.
065/263-28-78. (214849)
ТОМОС аутоматик, 1987. годиште, одличан, трајно регистрован,
230 евра. 064/171-22-13. (214846)

ПРОДАЈЕМ заставу 10, 2006.
годиште, као нов. 060/347-7077. (214948)
РЕНО меган, 1.5 ДЦИ, 2003.
годиште, одличан, сервисна
књига, регистрован до октобра. 062/886-97-30. (214957)
СЕАТ ибица 2004. годиште, 3
В, 2.500 евра, одлична, на име
купца. 063/777-98-20. (214896)
КИА proced, 1.4, 2009. годиште, прешла 75.000 км, први
власник.
065/242-51-82.
(214894)

СУПЕР голф караван, 1.9 ТД,
1996, бордо металик, 1.550
евра, замена. 064/051-51-61.
(215020)
ТОЈОТА корола 1.9 Д, петора
врата, клима, подизачи, у одличном стању, власник задњих осам година. 063/211115. (215068)
КОМБИ рено трафик 2.5 дизел, 1990. годиште, нерегистрован, 700 евра. 063/879-0355. (215078)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2003/4, петора врата, купљен у „Делти”,
власник.
064/130-36-02.
(215048)
ШКОДА фабија 1.4, 2008, власник, у екстра стању, све од
опреме.
064/130-36-02.
(215048)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007, троје
врата, атестиран плин, власник. 064/130-36-02. (215048)
ВЕКТРА 2.0 и, 1989. годиште,
лимузина, плин, алу-фелне,
регистрован, одлично стање.
066/123-646. (215047)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008,
2/3 врата, перфектан, 3.500
евра. 062/207-505. (215032)
РИО караван 2002, прва боја,
фабричко стање, прешла
94.726, клима, 1.950 евра.
065/809-11-83. (215021)
ПЕЖО 206, 1.1, бензин, 2002,
3 В, на име купца, 1.750 евра.
064/929-86-17. (215097)
ГОЛФ 5, 2005, 3 В, 1.4 Б, фул
опрема, одличан, 4.400.
064/310-43-49. (215097)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила и
катализатора, продаја делова.
063/782-82-69. (213481)
ОТКУП свих врста возила од
80 до 1.500 евра, продаја половних делова. 069/203-00-44,
064/552-31-10. (213481)

ПРОДАЈЕМ вектру 2001. годиште, власник. 063/811-1852. (214753)
ОПЕЛ астра караван, 1.6, 16 В,
бензин, плин, 1996, 1.200
евра. 062/847-34-83. (214790)
ПЕЖО 106, 1.1, бензин, одличан, одјављен, цена 680 евра.
066/460-288. (214802)
ПОЛО 1.0,1991, бензин +
плин. 064/240-67-56.

КУПУЈЕМ све врсте путничких, теретних, комбија, небитно стање, марка, тип, од 100
до 3.000 евра. 068/423-95-60.
ПРОДАЈЕМ заставу 101, 1987.
годиште, регистрован, плин,
270
евра.
063/319-772.
(215003)

ФИЈАТ мултипла, метан, до
2019, екстра, 2.100 евра, регистрован.
063/823-10-13.
(214854)

ОПЕЛ зафира, 2002. годиште,
седам седишта, дизел, у добром стању, регистрован.
063/823-29-61. (214967

ФОРД ескорт 1.8 дизел, 1998.
годиште, одличан, 950 евра,
замена.
063/823-10-13.
(214854)

СИТРОЕН ксара 19 Д, 2002. годиште, караван, одлично стање,
власник. 061/246-40-42. (214941)

ПРОДАЈЕМ култиватор ИМТ
506 са прикључцима. Тел.
063/830-54-17. (214979)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 – 500 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(214805)
КУПУЈЕМ томос аутоматике,
не старије од 1987. 064/17122-13. (214846)
КУПУЈЕМ кола у било ком
стању од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05. (214867)
КУПУЈЕМ све врсте возила до
3.000 евра, исплата одмах.
065/809-11-83. (215021)

МАШИНЕ

КУПУЈЕМ раковице 60, 65, 76,
и продајем све врсте кабина
од раковице. 061/189-24-19.
(214688)
КУЛТИВАТОР ИМТ 506, приколица и фреза. Тел. 064/90110-72, повољно. (214786)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СЕТВОСПРЕМАЧ, ИМТ 2,9 м,
дупла витла, расипач ђубрива,
2 тоне, носећи. 063/864-12-14.
(215044)

КАНОН, дигитална камера,
MV 800, цена 150 евра, ТАМ
штадлер котао – 110 евра.
063/700-10-02. (214902)

ГАРАЖЕ
ОГРЕВНО дрво за ложење, буква, багрем, 3.500 динара.
063/891-72-54. (212480)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу, Котеж 1. 064/209-86-87.

АПАРАТИ

Продајем два ТВ самсунг, рисивер, музичка линија, камера
сони. 064/248-39-26. (СМС).
КИНО ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(214735)

ЗАМРЗИВАЧ беко, вертикални,
као нов, 300 л, сандучар 300 л,
ЛТХ. 060/521-93-40. (214716)
ТВ половни из увоза – 37, 55,
66, 72. 348-975, 066/348-975.
(214852)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, веш-машину, половне
делове горење, ЕИ. Мића,
013/346-790, 064/129-73-60.
(215018
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (215025)

ПОВОЉНО, веш-машина индесит, 50 евра, ардо 100 евра.
064/123-17-88,
354-852.
(215061)
ПРОДАЈЕМ
веш-машину,
шпорет, повољно, откуп неисправних веш-машина, фрижидера. 060/180-02-83. (215083)

ДРВО за ложење, повољно, багрем, буква, цер. 061/320-2802. (212480)
ПОВОЉНО огревно дрво, багрем, буква, храст, 3.300 динара. 065/501-56-51. (213250)
БАГРЕМОВА и церова дрва на
продају.
060/603-32-32.
(213497)
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ПРОДАЈЕМ половну столарију јефтино. Тел. 063/836-3729. (215027)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ и јагањци на продају, услужно печење на дрва,
ражањ.
064/997-79-09.
(214045)
ПРЕОСТАЛО огревно дрво,
буква, 4.000 динара, храст,
цер и багрем, 3.800. 061/23328-67. (213952)
АЛУМИНИЈУМСКА ограда,
алуминијумска врата половна, АЛ ПВЦ столарија.
063/801-84-76, 065/801-84-76.
(214564)
СВИЊСКЕ полутке, прасићи,
јелке за цеђење пилића.
065/614-74-40,
633-250.
(21412)
РАСАДНИК украсних четинара, Качарево. 065/820-90-15.
(214514)
ПРОДАЈЕМ крмачу 250 кг,
две назимице, повољно. 617512, Омољица. (4650)
ТУЧАНА пећ „алфа плам”,
стара Пазова, уљани радијатор, шпорет смедеревац.
061/462-71-94. (214684)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто на развлачење са шест столица, пуно
дрво и трокрилна витрина.
064/558-95-40. (214693)
ПРЕОСТАЛО огревно дрво буква, багрем, цер. 061/624-1984. (214702)
ПРОДАЈЕМ очувану кухињу и
фрижидер. 063/706-16-65.
(214736)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јагањце,
дебеле свиње и крмаче, услуга
клања, достава. 060/322-4742. (215022)
ПРОДАЈЕМ моторну тестеру,
веш-машину, мали бојлер, мењач аудија. 631-291, 064/82296-82. (214849)

ПРОДАЈЕМ замрзивач сандучар, 211 л, исправан и лепо
очуван. Тел. 013/320-920.
(214835)

ЦИГЛА нова 8,5 динара/комад, 10.000 комада. 061/26982-13. (215102)

СТОЛАРСКА машина, аутоприколица, храстова, улазна
врата, храстов регал. 065/26328-78. (214849)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. 063/760-52-31. (214893)

ПИЛИЋИ и ћурке на продају,
уређени, кућна достава.
065/410-97-34. (215108)

ПРОДАЈЕМ четвороделни регал, очуван. Тел. 063/160-6415. (214844)
ПЕТ ШОП „Гарфилд”, све за
ваше кућне љубимце, код Зелене пијаце, Кочина 4.
(214841)

ПРОДАЈЕМ струњаче за фитнес, две нове блажујке, краљица
пећ.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (214865)
БРИКЕТ буков 600 динара
џак, исплатив, достава, преостала количина. 064/482-6553, 372-072. (2124879)

ПРОДАЈЕМ регал, комоду за
ТВ, клавирну хармонику велтмајстер.
063/763-91-98.
(214989)
МИКРОТАЛАСНА, судо-машина, фрижидер, судопера с
радним
висећим, двосед, регал, комоде, ормани, писаћи столови,
шиваћа багат, теписи, креветац, стубна полица. Тел.
063/861-82-66. (214991)

ПРОДАЈЕМ букова дрва, багремове сеченице. „Топлина”.
063/364-310. (215016)
ПРОДАЈЕМ квалитетне столице, трпезаријско-канцеларијске. 061/110-98-10, 346-279.
(215058)

ВЕШ-МАШИНА, ТВ, кауч,
француски лежај, кухињски
елементи, сточић. 064/24522-77. (215117)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очувано половно
покућство, исправан алат, кухиње и остало. 066/900-79-04.
214708)

КАЧАРЕВО, кућа на 3.5 ари,
150 м2, спрат, новија, може замена за стан у Панчеву,
27.500 евра. 063/719-99-74.
(213680)
ЊИВА 33 ара, Скробара, на
самом путу, 3.200 евра.
065/852-71-99. (213907)
КУЋА 100 м2, на плацу од 6
ари, повољно, Танаска Рајића.
063/215-844. (213976)
НА ПРОДАЈУ кућа у Црепаји,
300 м2, 13 ари плаца, усељива,
цена по договору. 064/264-8870. (214184)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, Пелистерска, преко пруге. Тел.
063/815-89-40. (214742)
КУЋА, стара Миса, реновирана, 58 м2 + додатне просторије, укњижена, 4 ара, 38.000
евра.
063/735-73-39.
(214732)
КУЋА на продају, Србијанска
55, и издајем локал, Војвођанска 85, Панчево. 064/651-1622. (214749)
КУЋА на миси, четири етаже,
ЦГ, локал, гаража, двориште.
064/163-04-59. (214775)

КУПУЈЕМ белу технику, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, старе славине, каблове,
акумулаторе. 060/521-93-40.
(214754)

ПРОДАЈЕМ половна, добро
очувана дрвена хармоника
врата. Тел. 064/370-74-93,
069/222-55-77. (214747)

АЛУМИНИЈУМСКА врата,
распродаја, врата су нова, 100
евра. 064/247-77-69. (214838)

ПРАСАД, меснату и овас продајем. 060/444-55-01. (215112)

ПРОДАЈЕМ
комбиновани
фрижидер марке беко и замрзивач сандучар 210 л, марке
ЛТХ. 064/366-57-87. (214977)

РАДНИ сто, фотеље, алуминијумска врата, прозори, двосед,
стаклени
сточић.
064/512-67-27. (214775)

ПРОДАЈЕМ шиваћу машину
„багат”.Тел. 318-167. (214836)

ПРАСИЋИ, свиње, слама на
продају, могућност клања.
Мића,
064/303-28-68.
(2151089

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

ПРОДАЈЕМ калемљене кајсије, орахе, бурад храстова, нова, култиватор нов, дизел.
064/456-05-85. (214797)

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)
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ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војлоvица, дозвољена
градња.
064/256-35-40.
(214932)
ДЕО куће, почетак Стрелишта, укњижено, замена.
064/952-19-80. (214944)
КУЋА, Јовице Безуљевића 12а, на продају, усељива, са грејањем.
062/967-66-45.
(214945)
ШИРИ центар, грађевински
плац, 52 ара. 063/389-972.
(214946)
КОТЕЖ 1, кућа на 3.3 ара,
38.000; центар на 4 ара,
48.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (214940)

КУПУЈЕМ очувано половно
покућство, исправан алат, кухиње и остало. 066/900-79-04.
(214708)
ВИТРИНЕ, гардербони орман,
кухињски радни део, висећи
сто. 064/157-97-07, 063/87457-56. (214989)
ВЕШ-МАШИНА, немачка, телевизор валтхам, 20 евра.
065/586-01-41. (214954)
ПРОДАЈЕМ комплет опрему
за ресторан брзе хране, високог квалитета. 064/999-64-30.
(214959)
ФРИЖИДЕР, сто, клупе, ел.
мотор, разводну кутију, старе
пегле, шах сатови, ципеле, патике, каишеви. 064/635-77-42.
(214907)
ТРОСЕД, двосед, три јоги душека, ламелни паркет. Тел.
064/197-44-64. (214900)

ПРОДАЈЕМ шампоњеру, хаубу, сто за масажу. 060/043-5298. (215059)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи, ЛЦД
ТВ из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (215062)
ТОПЛОТНЕ геотермалне пумпе свих величина (70 – 400
м2). 062/118-26-81(215076)
ЈАБУКА за ракаију, продајем.
Тел. 063/740-82-19. (215046)
ПОВОЉНО продајем половну
опрему за кокошке носиље.
013/304-719. (215035)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске
елементе.
063/773-45-97,
371-568.
(215042)

КУПУЈЕМ белу технику, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, старе славине, каблове,
акумулато9ре. 060/521-93-40.
(214754)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (214803)
КУПУЈЕМ: старински намештај, слике, стари новац, пенкала, сатове, есцајге, старе
лутке, играчке, старо поккућство. 335-930, 063/705-18-18.
(214977)

КАРАУЛА, нова завршена
монтажна кућа, 60 м2, 6 ари
плаца.
069/225-94-76.
(214265)
ПРОДАЈЕМ ланац земље у Лапу, трећа дуж од Надела.
064/113-47-76. (214630)
НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву.
063/706-50-05. (214340)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
011/233-35-01, 064/265-82-98.
(214968)

КУПУЈЕМО гвожђе, шпорете,
акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, телевизоре, алуминијум.
061/206-26-24.
(215069)
КУПУЈЕМ акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, гвожђе,
алуминијум, телеивзоре и долазим.
061/321-77-93.
(215069)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве на Дубокој
бари.064/144-32-23.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ плац код Стоваришта „Тмушић”, 4 ара, нова
Миса. 064/959-42-79. (214782)
ПРОДАЈЕМ кућу са плацем од
14 ари, у Улици Светозара Милетића85-а. 065/519-36-31.
(214808
ПРОДАЈЕМ њиву у Лапу, 61
ар, то.бр. 12283, 5.300 евра.
064/528-68-80. (214810)
КАЧАРЕВО, кућа на продају,
5,5 ари плаца. 063/694-451.
(214842)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/322-04-94.
(215069)
КУПУЈЕМО обојене метале,
замрзиваче, шпорете, вешмашине, телевизоре и остало.
064/484-13-76. (215069)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари. Преспанска 15, замена. 063/307674. (214756)

ПРОДАЈЕМ 47 ари, Јабучки
пут, улаз из друге дужи.
069/182-28-85. (214384)
КУЋА, нова, 200 м2, 68.000
евра. Синђелићева 19-ц.
063/779-90-89. (214439)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, преко пута Зелене
пијаце, на углу Кочине и Змај
Јовине. Кућа се састоји од старог и новог дела. 065/504-2233. (214699)
ПРОДАЈЕМ две њиве на Јабучком путу и плац 10 ари код
„Пивашевића”. Може преко
рачуна.
060/353-99-10.
(214705)
КУЋА, 80 м2 са плацем 6,5
ари, Козарачка 110 (стара).
064/007-84-63. (214689)

НА ПРОДАЈУ кућа за становање, плац 20 х 40. 064/813-0021. (213433)

ПРОДАЈЕМ кућу 138 м , Горњи град, Маргита. 060/728-4602. (214675)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац
10 ари, Новосељански пут, повољно. 066/385-289. (213896)

ПЛАЦ са локацијском дозволом за изградњу зграде на новој
Миси. 064/260-05-34. (214720)

2

ШВАПСКА кућа на Баваништанском путу, 84, помоћни
објекат 54, договор. 065/56101-50. (214844)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за мањи, Панчево – центар, или Београд, Земун. 063/856-74-02.
(214853)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари са кућом, повољно. Танаска Рајића. 063/215-844. (214932)
НОВА МИСА, велики избор
нових кућа. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)
НОВА МИСА, плац 6
ари,12.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)
ПЛАЦ од 7 ари, власник, 1/1,
код Козарачке старе. 061/24640-42. (214942)
БАВАНИШТАНСКИ,
нова
двособна, 67 м2, 5 ари, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
214985)
ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари, реновирана, 18.000, договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901. 214985)
ДЕБЕЉАЧА, трособна реновирана, 90 м2, 5,7 ари, 23.500.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
214985)

ТЕСЛА, кућа две стамбене јединице, 4 ара, 65.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-9148. (214940)
ДОЛОВО, сређена кућа, 16
ари, 19.000, Омољица на 7
ари, 18.500. (396), „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(214940)
ПРОДАЈЕ се плац 34 ара, Кудељарски насип, код Родића.
Тел. 060/351-96-41. (214952)
ВРШАЦ, стара камена кућа,
поред Хотела „Вила Брег”, 6
ари, 20.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
ПЛАЦ поред Баваништанског
пута, 7 ари, ограђен. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)
ЊИВУ 38 ари, продајем, погодну за баштоване, 10 метара
од канала, 100 метара од асфалта, насеља Ковачица.
013/662-422, 063/708-27-92.
(214864)
ПРОДАЈЕМ две куће, на
истом плацу, у Војловици, са
воћњаком.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (214865)
ХИТНО продајем 17,5 ари на
Баванишанском путу, са викендицом, воћњаком, помоћним објектом. Звати после 18 сати, 013/320-011.
(214880)
УКЊИЖЕНА кућа, 14 ари грађевинског плаца, урађена конверзија. Тел. 064/665-89-64.
(214870)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, 16
ари, хитно, 11.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (214918)
ЦРЕПАЈА, стара кућа и плац,
25 ари, повољно. 063/240-784.
(214909)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Банијској
од 73 м2, на 14 ари плаца.
063/269-499. (214911)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70 м2,
22 ара, 29.000; Баваништански пут, 50 м2, 10 ари, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(214918)
ЦЕНТАР, 100 м2, 3,7 ари,
48.000; 80 м2, 5 ари, 55.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(214918)
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СТАРА МИСА, новија кућа,
замена/продаја, 330 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(214994)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ плац у насељу
Младост, ширине 6 метара,
Хумска 39. 063/330-609.
(214916)

ОГЛАСИ

ара без објекта, на плацу градска и техничка вода, струја,
телефон, гас, кишна и фекална канализација, дозвољена
градња. Може замена за стан.
064/266-84-91. (214934)
КОТЕЖ Милорадовић, прелепа шестособна кућа, 270 м2,
2.5 ара, 12.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШЕ, 140 м2, 2 ара,
46.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(214994)
ТЕСЛА, нова кућа, 139 м2, 1.5
ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(214994)
КУЋА са два локала, Георги
Димитрова, код Турске главе,
161 м2, 2 ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (214994)

МИСА, 140 м2, три стана, 3
ара, 48.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (214918)
МАРГИТА, 80 м2, 3 ара,
29.000, одмах усељива. (394),
„Гоца”,
063/899-77-00.
(214918)
КУЋА са улице, 120 м2, 5 ари,
45.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(214994)
МИСА, продајем поткровље,
100 м2, са свим прикључцима,
власница.
065/333-55-25.
(215007)
ПРОДАЈЕМ ексклузивну кућу
са две стамбене јединице, шири центар. 066/937-00-13.
(215019)
КУЋА на продају, Алексе
Шантића 4, Панчево. 063/86412-14. (215044)
БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/мењам спрат куће, 104 м2, за
стан, локал. 064/438-12-35.
(214901)
КУЋА, ВОЈЛОВИЦА, са великим плацем, баштом, могућа
замена за стан. 064/237-93-95,
066/509-17-01. (214898)

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

КУЋА сређена, центар, 100 м2,
3 ара, 49.000 евра. 061/68588-03. (215004)

ХИТНО, Старчево, двособна
усељива, 66.000, 3,3 ара,
15.000. (398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

КУЋА на продају код школе
„Свети Сава”, амбуланта, пошта. 063/824-63-51, 373-154.
(215031)
ПРОДАЈЕМ пољопривредно
земљиште у Јабуци, 26 ари, на
Тамишу.
069/737-478.
(2150799

ДВА ланца земље Лап, и плац
Баваништански пут, 12 ари.
064/867-48-11. (214897)
ТОПОЛА, 82 м2, 7 ари, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214892)
КУЋА, Тесла, Стеријина улица, продаја, замена за стан веће квадратуре, уз договор.
Власник.
063/227-693.
(214890)
ПРОДАЈЕМ плац,Миса, дозвољена градња. 060/766-23-36.
(214899)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04. (214905)
ПРОДАЈЕМ плац на почетку
Пелистерске улице, 5 ари са
легализованим објектом или 3

ПЛАЦ у Старчеву, 10 ари, Матије Гупца 80 и 8 ари на изласку из Старчева, може замена.
065/656-56-52. (215064)

КУЋА, Миса, 120 м2, хитно,
усељива, близу Спортског.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (215124)

ПАНЧЕВО, Миса, Козарачка,
нова кућа 138 м2 бруто, укњижено, комплет завршена, одмах усељива, 1/1 власник.
063/637-673. (215071)

ПЛАЦ 8 ари, 8.500 евра, 40 х
20 м. Новосељански пут б.б.
064/808-72-50. (215120)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ стан дворишни,
шири центар, све ново, хитно,
14.600. 066/451-890. (СМС)

ДВА плаца, Новосељански
пут, сваки 13ари, 13.000 евра
и 7.000 евра. 061/685-88-03.
(215004)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 + 17
пословног простора, центар,
35.000.
064/186-50-87.
(213482)

КУЋА 288 м2, са одвојеним
етажама, укњижена, 65.000
евра, нова Миса. Власник,
064/123-14-13. (214996)

СТАН 54 м2, Котеж 1, ЦГ, IV
спрат.
063/159-99-62.
(213568)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ/ИЗДАЈЕМ кућу, повољно. 062/88691-50, 063/774-99-81.

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двособан стан за мањи, повољно.
013/602-206, 064/189-97-19.
(213534)
СТАН у центру, двособан, 55
м2, ЕГ, II спрат. Тел. 064/52832-10. (213868)

СТАН, Тамиш капија, 68 м2,
укњижен, поглед према реци,
двособан.
062/272-510.
(214525)
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)
СТАН 62 м2, потпуно сређен,
на Стрелишту, власник.
066/004-787. (214720)
СТАН, Тесла, 78 м2, трособан,
први спрат, ЦГ, клима, СББ,
кухиња, плакари, 49.000. Власник. 063/235-175. (214724)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, за мањи
једнособан. Власник. 063/76583-10. (214744)
ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35
+ 5 м2, I спрат, ТА, Марина
Држића 7/10. 066/952-42-19.
(214728)
ТЕСЛА, трособан, IV спрат,
без лифта, ЦГ, сређен, усељив.
331-079. (214743)
СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-7174. (214727)
СТАН, нова Миса, 60 м2, код
основне школе, власник,
укњижено, 27.000 евра. Договор уз сав намештај и југа. Одмах усељив. 063/756-15-82.
(214820)

ПРОДАЈЕМ стан 32 м2 на Котежу 2, V спрат. 060/070-8084. (214800)
ПРОДАЈЕМ стан на новој Миси, 39 м2, укњижен, власник,
приземље.
063/727-76-29.
(214781)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, 84
м2, на VI спрату. 065/398-9899. (213965)
ДВОСОБАН стан, 52 + 6, Стрелиште, ЦГ, II спрат. 062/86344-99. (213995)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца, са
викендицом. 063/865-80-06.
(215089)
КУЋА 120 м2, усељива са 6.5
ари палца + помони објекти,1/1, нова Миса, Козарачка,
могућа замена за јефтинију
кућу на селу, разно, 29.000.
061/269-82-13. (215002)
КАРАУЛА, плац 10 ари, вода,
струја, 1/1, Рибарска 2, 30.000
евра. 061/269-82-13. (215102)
КУЋА, центар, 3 ара, за инвеститора, сусинв нститора, дозвољена градња, П+3+ПК.
060/765-66-60. (215103)
МАКСИМА ГОРКОГ кућа, на 7
ари, 75.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (4650)
ХИТНО дворишни, до улице,
13.500; Самачки, I, 18,5,
13.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (215124)
ОМОЉИЦА, 48 + 52, 4.67,
16.500, Дебељача, нова, прелепа, 26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (215124)

ШИРИ центар, трособан, 68
м2, I спрат, ТА, терасе, гаража,
32.000.
060/760-04-32.
(213998)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II, ЦГ, реновиран, усељив. 315-395,
063/851-03-23. (214147)
НОВ стан, 65 м2 и гаража 14
м2, Ул. Таковска. 063/342-220.
(214047)
КОТЕЖ 1, 56, адаптиран у
трособан, II, ПВЦ, ЦГ, укњижен. Тел. 064/813-04-46.
(214054)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту. 064/170-57-10, 065/82439-44. (2314745)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две мање куће за мањи стан, доплата. 064/986-21-74. (214746)

ТРОСОБАН, 80 м2, ЦГ, IV
спрат, одличан, власник,
35.000, хитно. 064/323-91-93.
(214225)

ТРОСОБАН стан, 74 м2, I
спрат, центар, грејање, Содара, власник. Тел. 064/616-4767. (214748)

КОТЕЖ 1, 50 м2, ЦГ, I спрат,
реновиран, власник, 32.000,
хитно.
064/323-91-93.
(214225)

ЈЕДНОИПОСОБАН, строги
центар, II, ЦГ, клима, без улагања. 063/871-77-13. (214767)

ПРОДАЈЕМ стан у згради, 60
м2, трособан, 26.000 евра.
061/670-97-96. (214224)
2

СТАН, 53 м , на Стрелишту,
VII спрат, цена 23.000 евра.
063/868-02-06. (214356)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V
спрат, власник, одмах усељив.
064/931-20-38. (214737)
СТАН 108 м2, II спрат, нов, са
гаражом, М. Обреновића 19,
изнад
ProCredit
банке.
062/670-219. (214770)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/867-58-19.
214821)
ЦЕНТАР, леп дворишни, сређен, 40 м2, 20.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)
ДВОИПОСОБАН, Котеж, двострано орјентисан, 65 м2 + тераса. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, 38 +
4 м2, ЦГ, 24.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
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ЦЕНТАР, двоипиособан, 64
м2, две терасе, 40.000. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)
ТРОИПОСОБАН, I спрат, ЦГ,
Котеж, управо реновиран –
оба купатила, столарија, паркет, молерски радови, продајем/мењам. 345-534, 064/24605-71. (и)
ЦЕНТАР, улични део, 100 м2,
30.000; 56 м2, 25.000. (394),
„Гоца”,
063/899-77-00.
(2149198)
КОТЕЖ 2, 63 м2, I, комплетно
реновиран, 38.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (2149198)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 40
м2, 28.000; двособан, 52 м2,
28.000. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (2149198)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, 19.000;
60 м2, двособан, 30.000. (394),
„Гоца”,
063/899-77-00.
(2149198)
НОВОГРАДЊА, Маргита, 60
м2, 57 м2, 102 м2, 600 евра.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(2149198)
ЦЕНТАР, 45 м2, 24.000; двособан 90 м2, трособан 43.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(2149198)

ЦЕНТАР, 110 м2, трособан,
68.000. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (2149198)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 71 м2, трособан,
45.000. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (2149198)
ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
24.000; 68 м2, двоипособан,
32.000. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (2149198)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
намештен, одличан, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214904)
2

ТЕСЛА, двособан, 57 м , намештен, ЕГ, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99-20.
(214904)
2

КОТЕЖ, двособан, 49 м ,
31.500; 65 м2, 35.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (214904)
ТЕСЛА, 43 м2, једноипособан,
леп, тераса, 25.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (214904)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2,
VII, ЦГ, 22.500. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(214892)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61 м2,
IV, ЦГ, лифт, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (214892)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, III, ЦГ, 21.500. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(214892)

ЦЕНТАР, прелеп салонски,
дворишни трособан, 81 м2,
свој део дворишта, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(и)

КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
50 м2, I, ЦГ, 32.000. 300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (214892)

ЦЕНТАР, Карађорђева, једноипособан, 40 м2, XI, 27.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-901.
(214985)

КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
50 м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214892)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2, ТА,
25.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214985)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2, ЦГ,
лифт, 26.500. (300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(214892)
ВОЈЛОВИЦА, двособан, 51 м2,
ТА, тераса, 18.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (214892)

КОТЕЖ 2, продајем трособан
стан, III спрат, може и замена
за једноипособан или двособан у центру, уз договор.
062/280-087. (214889)

ДАЈЕМ стан од 70 м2, за доживотно издржавање, пензионерка.
063/830-21-47.
(214987)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе, тераса, реновиран, 28.000.
063/808-95-53. (214980)

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

САМАЧКИ, гарсоњера, 17 м2,
10.000. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (214892)

ЦЕНТАР, двоипособан, 63 м2, V,
43.000; 61 м2, VII, 41.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
I, тераса, 24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (214985)
СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V, 33.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (214985)
2

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м , V,
19.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214985)
КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2, V,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214985)
СТРОГИ центар, добра градња, дворишни, 15 м2, 9.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(214985)
МИСА, Конструкторова зграда, 46 м2, једнособан, I, 26.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-901.
(214985)
ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2, реновиран, нова Миса, 17.500
евра. 064/668-97-77. (214964)
ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, И.
Курјачког 6-а,50.000. 314-353,
062/841-34-05. (214969)
СТРЕЛИШТЕ, одличан двособан 60 м2, 29.500, ЦГ, лифт,
СББ,
вреди
погледати.
064/242-11-28. (214970)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком,
Синђелићева.
064/440-35-42. (214911)
СТАН на продају, центар, 52
м2, власник. 064/074-68-84.
(214927)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња,
63 м2, високо приземље, енергетски пасош, Карађорђева
98. 065/812-48-55. (214930)
ДВОСОБАН, 56 м2 + тераса, V,
ЦГ, сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)
КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2, ЦГ,
31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)
КОТЕЖ 2, двособан, 50 м2, ЦГ,
30.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ, сређен,
45.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
35 м2, ЦГ, 22.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(214939)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2, I, ЦГ,
33.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)
СТАН, 53 м2, ЦГ, ВП, тераса 8
м2, сређен, продајем/мењам за
једнособан,
уз
доплату,
33.000, Содара. 064/075-9746. (214941)
СТРЕЛИШТЕ, 90 м2, четворособан, IV, ЦГ, 55.000. (071),
„Самиго инвест”, 062/886-5609. (21494)
НОВА МИСА, 58 м2, III, ЕГ,
26.000. (071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09.
(21494)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, I, ЦГ,
28.000. (071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09.
(21494)

ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан у строгом центру
Панчева. Тел. 064/954-68-01.
(214958)

ЦЕНТАР, стамбено-пословно,
84 м2, 62.000. (071), „Самиго
инвест”,
062/886-56-09.
(21494)

СТАН, Вука Караџића 6, 58 м2,
преко пута Гимназије, строги
центар.
064/651-17-78.
(214963)

ПОТКРОВЉЕ, 50 м2, IV спрат,
Стрелиште, повољно, договор.
063/598-820, 013/361-339.
(214947)

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

СОДАРА, ВП, 54 м2, 28.000, 62
м2, 35.000; 74 м2, IV 45.000, I,
83 м2, II, 45.000. (396), „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(214940)
ПРОДАЈЕ се стан 45 м2, насеље Нови свет, и гаража. Тел.
060/351-96-41. (214952)
2

СТАН, 46 м , строги центар,
приземље. 013/352-517, звати
од 15 до 17 сати. (214955)

СОДАРА, Доситејева, 83 м2, I,
ЦГ, 58.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (214940)
КОТЕЖ 2, 61 м2, сређен,
38.000; 65 м2, 38.000, и дуплекс 78 м2, 37.500. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-9148. (214940)
ТЕСЛА, 54 м2, ВП, сређен,
35.000; IV, 54 м2, 24.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-9148. (214940)
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ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 44 м2,
ВР, ЕГ, 23.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (214998)

ТЕСЛА, једноипособан, 42 м2,
ЦГ, III, 25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214999)

МАРГИТА, нов двоипсобан, I,
54 м2, гас, 38.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (214998)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2, тераса, ЦГ, IV, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (214999)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57 м2,
ЦГ, 35.500. (320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(214998)

TЕСЛА, двособан, I, TA, 54 м2,
28.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(214999)

САЛОНАЦ, 114 м2, 67.000; 86
м2, 42.000, велики избор дворишних
станова.
(396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-9148. (214940)

КОТЕЖ 2, четворособан, 80
м2, ЦГ, VII, 48.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (214998)

ЦЕНТАР, двоипособан, 65 м2,
XII, ЦГ, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214999)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
лифт, 32 м2, ЦГ, 19.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (214998

КОТЕЖ 1, гарсоњера, II, 28 м2,
ЦГ, реновиран, 21.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (214998)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 19 м2,
ЦГ, XIII, 13.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214999)

ТЕСЛА, једнособан, II, 28 м2,
ЦГ, 17.500.(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(214998

ТЕСЛА, двособан, 51 м2, тераса, ЦГ, ВПР, 30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (214999)

КОТЕЖ 2, четворособан, 92
м2, ЦГ, III, 65.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (214999)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАРА ПОШТА, 55 + 6 м2, I,
ЦГ, 42.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (214940)
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА, 40
м2, 25.000, договор; Котеж 1,
26 м2, 17.000. (396), „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(214940)
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ТЕСЛА, трособан, 74 м2, ЦГ, III,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (214999)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, IV,
ЦГ, 31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

ПРОДАЈЕМ апартмане на Копаонику.
061/531-29-00.
(215059)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, V, ЦГ, 19.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (215000)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан
стан, Вељка Влаховића 12,
укњижен, власник, ЦГ, V
спрат, усељив одмах, 43.500
евра. 063/164-61-52. (215083)

КОТЕЖ 1, двособан, 53 м2, IV,
ЦГ, усељив, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (215000)

КОТЕЖ 2, двоипоисобан, 70 м2,
III, ЦГ, 41.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)
ПЕНЗИОНЕРИ, нудим доивотно издржавање, по најповољнијим условима. Ваше месечне рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (215010)

СТРОГИ центар, 57 м2, IV. ЦГ,
лифт, 45.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан, 35
м2, Котеж 1, ниско приземље,
ЦГ. 063/354-278. (215009)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
TA, 23.000. (336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(215000)

КОТЕЖ 1, двособан, 59, I, договор, Котеж 2, двособан, 59,
VI, 29.000. (338), „Јанковић”,
348-025.(215017)

МЕЊАМ стан од 70 м2, за мањи. 063/830-21-47. (214987)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
I, ЦГ, 27.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, Котеж
1, двособан стан, Ослобођења,
сређен, може за незавршену
кућу. 064/218-15-72. (215028)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2, II,
ЦГ, усељив, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (215000)

ЦАРА ЛАЗАРА, улично, 35,
11.000; Стрелиште, двоипособан, 55, 31.000. (338), „Јанковић”, 348-025.(215017)

ЛЕП стан, Тесла, 44 м2, I
спрат, реновиран, поред пијаце. 064/423-31-43, 231-95-50.
(215070)
2

СТРОГИ центар, 35 м , Карађорђева 2-а, изнад банке Интеза, VI спрат, ЦГ. 064/11423-39. ((215072)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан,
шири центар, хитно. 066/93700-13. (215019)

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2, полунамештен стан. Контакт
063/693-944, 063/313-844. (ф)
ТЕСЛА, двоипособан, други
спрат, ЦГ, две терасе, двостран, подрум. 069/176-08-57.
(215129)
ПРОДАЈЕМ, Содара, 64 м2,
Котеж 1, 55 м2. 064/235-34-51,
063/103-22-06. (215088)
СТАН, 39 м2, нов, усељив, III
спрат, нова Миса, Приморска,
19.000 евра. 061/269-82-13.
(2151023)
ЦЕНТАР града, 271 м2, М.
Горког 10, I спрат, пентахаус
+ поткровље, договор, разно,
130.000 евра. 061/269-82-13.
(215102)
НОВ, први спрат, 107 м2, две
терасе, 10 + 15 м2, три собе,
паркет, ПВЦ столарија, алуроло мреже, 0,7 ари травњак,
690 евра са ПДВ-ом. 060/76566-60. (215103)
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ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран намештен стан на Тесли.
069/507-08-88, 066/520-25-65.
(214729)

НОВИ свет, други спрат, поткровље 49 м2 и 45 м2, у изградњи, усељење за 70 дана, може
и сива фаза. 060/765-66-60.
(215103)

НОВ лукс стан, 60 м2, новоградња, Светозара Милетића
91-в, повољно. 063/773-59-41.
(214730)

СТАНОВИ

ДВОСОБАН, Стрелиште, 52,
VII, 22.500; Котеж, 53, IV,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (215124)
МАРГИТА, ПР, нов, 18.500;
Тесла, I, лукс, тераса. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(215124)
ТЕСЛА, 61 м2, IV, 33.000; Маргита, 64, нов, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(215124)
СТАН на продају, Котеж 1, 57
м2, власник. 060/314-19-98.
(4650)
КОТЕЖ 2, двособан, комплетно сређен, 44 м2, поткровље,
22.000 евра. 061/685-88-03.
(215004)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу, део куће
за адаптацију. 064/218-15-72.
(215028)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м2, Котеж
2, ЦГ, клима, договор.
062/271-124. (СМС)
ИЗДАЈЕМ породици двособан
ненамештен стан на Тесли,
ЦГ, 064/175-63-14. (СМС)
ИЗДАЈЕМ, стан 47 м2, Котеж
2, ЦГ, клима, договор.
062/271-124. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, у
центру града. 063/313-005.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли. 064/20042-67 (СМС)

ТЕСЛА, издајем једнособан,
намештен стан, ЦГ. 063/80500-07. (214731)
ИЗДАЈЕМ мању засебну кућу,
намештену, на дуже. 064/98621-74. (214746)
НЕНАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, код апотеке
„Фабег”. Тел. 064/370-74-93,
069/222-55-77. (214747)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, ЦГ, клима. 061/690-1425. (214760)
ИЗДАЈЕМ два дворишна намештена једнособна стана,
комфор, Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (214761)

ГАРСОЊЕРА, центар, први
спрат, зграда, централно грејање, повољно. Тел. 064/99291-61. (214768)
ИЗДАЈЕМ опремљен стан на
Стрелишту, 48 м2. Тел.
064/129-04-92. (214798)
ИЗДАЈЕ се намештена соба,
Котеж
2.Тел.
518-321,
064/908-02-94. (214787)
ИЗДАЈЕМ намештену собу,
употреба кухиње и купатила.
013/321-408. (214796)
СОДАРА, трособан, комплетно намештен, ЦГ, телефон,
погодно за самце или студенте. Звати после 15 сати.
066/301-031. (214777)
ИЗДАЈЕМ мању засебну кућу,
намештену, на дуже. 064/98621-74. (214746)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 13, ТА,
намештен, дворишни, 46 м2.
064/172-52-51. (214825)

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан. 063/319-705.
(215043)
ХИТНО потребна гарсоњера.
066/929-50-04. (215129)

ИЗДАЈЕ се намештена соба с
купатилом у центру. 063/76103-56. (214912)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209-400.
(214915)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан и стан на Котежу 2.
063/498-981. (214917)
ИЗДАЈЕМ одличну гарсоњеру
у центру, ТА. 312-189,
063/775-84-53. (214886)
СТАН на Тесли за издавање,
45 м2, телефон. 064/263-5492. (214891)

ПОВОЉНО издајем намештен једнособан стан, ужи
центар.
063/810-92-39.
(215014)
„САМИГО ИНВЕСТ” некретнине, потражује некретнине
за куповину и издавање.
(071),
062/886-56-09.
(214946)

ГАРСОЊЕРА, намештена, ТА
грејање, код Стоматолошког
факултета. 064/386-55-96.
(213674)

ИЗДАЈЕМ комфорну собу,
употреба кухиње и купатила.
069/103-53-28. (214804)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, комплетно намештен, Тесла, близу
„Авива”. 062/600-365, 064/48218-14. (215030)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Котеж 2, одмах усељив. 063/72165-13. (214683)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан са
централним грејањем, на
Стрелишту, близу „Авив парка”. 060/541-75-93. (214829)

ГАРСОЊЕРА, ненамештена,
сређена, Котеж 2 код Градске
гараже. Први спрат, гледа на
парк. 063/514-360. (214677)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
празан, леп, велик, нова Миса.
013/373-027, 062/161-48-74.
(214850)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, повољно. 064/850-70-69. (214861)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (215123)

ПРОДАЈЕМ локал 70 м2, новија градња, Цара Душана 36.
064/387-93-05. (215082)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Содари. 013/377148, 064/502-89-32. (214893)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Стрелиште, центар, ЦГ, полунамештену, повољно. 064/635-7742. (214907)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Дунавска, Содара,
на
дуже.
013/362-094,
060/144-85-80. (214881)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан. 062/431-774, 013/355575. (214869)
МАЊИ једнособан намештен
стан, 80 евра, Максима Горког
96. 060/517-82-53. (214874)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, 33
м2, Ул.Милоша Обреновића
57.
Тел.
063/116-83-51.
(215001)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру Стрелишта, III спрат. 064/124-48-15.
(215113)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан код Црне мачке. 061/29866-85. (215023)

ИЗДАЈЕМ велику собу, зграда,
употреба кухиње, купатила,
центар. Повољно. 061/654-0360. (215116)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
450 и 800 м2, висина 4 м.
061/531-29-00. (215059)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Краљевића Марка. Тел. 065/83156-38.(215091)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (215123)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
шири центар, клима, централно
грејање,
кабловска.
063/809-34-18. (215092)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру Стрелишта, III спрат. Тел. 064/12448-15. (25113)

ИЗДАЈЕМ прелеп стан у строгом центру, Карађорђева 15,
на четвртом спрату, стан је
комплетно намештен, две собе
+ кухиња + ходник + купатило,
паркет, клима, центрАлно, интернет, видео надзор, стан има
око 50 м2, издаје се на дужи период. 064/370-79-47. (215094)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли са
центрланим
грејањем.
064/883-80-56. (215105)

ИЗДАЈЕМ полунамештен једноипособан сан на Тесли, ТА грејање. 064/193-18-93. (215096)

ИЗДАЈЕМ леп локал, Тржни
центар „Трубач”, први спрат,
22 м2, на дуже. 064/370-79-47.
(212620)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Карађорђева 33. 346-448. (214680)

ДВОИОПОСОБАН стан, јефтино, пензионерима + двориште + шупа. Старчево, главни
пут. 064/058-59-96. (214928)

НАМЕШЕН једнособан стан,
30 м2, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70 евраа. 064/122-4807. (215099)

ЛОКАЛ на продају, 29 м2, Синђелићева 15, 13.000 евра. Могућност издавања. 063/265457. (214830)

КОТЕЖ 1, издајем стан, 60 м2,
IX спрат, лифт, Ослобођења.,
063/163-52-05. (214842)

ИЗДАЈЕМ двособан, Котеж 2,
ЦГ, високо приземље, затворена
тераса. 064/208-91-21. 214739)

СТАН 40 м2, ЦГ, телефон, клима, интернет, ново. Тел. 313576, 062/965-95-07. (214910)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ статистке и рачуноводства студентима. Професорке. 064/206-30-25. (СМС)

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

МАГАЦИНСКА зграда, 500 м2,
продајем, Новосељански пут,
повољно, хитно. 062/105-2012. (215090)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”. 064/370-7947. (215094)

ПОНУДА

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Антика” потребни радници са искуством, доћи лично. Стевана
Шупљикца 77. (214534)
ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума и
прохрома ТИГ поступком.
064/244-42-19. (214696)
АУТО-ПЕРИОНИЦА тражи
перача за прање камиона.
064/244-42-19. (214696)
ПОТРЕБНА радница за шивење на ендлерици са искуством.
064/127-57-01. (214792)
ПОТРЕБНЕ раднице у продаји
и у кухињи за ресторан у
„Авив парку” - „Пилећи дућан”. 013/377-230, 064/64341-22. (214973)

ИЗДАЈЕМ нов локал, Кочина
4, код Зелене пијаце, одмах
усељив. 063/617-421. (214840)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештена, Котеж 1, зграда. Хитно. 063/717-12-79. (215085)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локале
у центру,ТА. 063/775-84-53,
312-189. (214886)

КАФЕ „Фламинго”, тражи девојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (214872)

СТУДИЈУ за едукацију „Николада” из Ковина потребан
професор немачког језика.
064/342-28-22. (215056)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (213976)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60, 065/341-79-60.
(214479)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, оправка и израда металних конструкција: ограда,
капија, гелендера, степеништа, гаража, варење прозора.
061/204-83-36. (214404)
ВОДОИНСТАЛАЕР, уградња,
одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
((213992)
ПОПРАВЉАМ кровове, зидање, малтерисање, бетонирање.
064/248-89-68. (214679)
ОБАРАЊЕ стабла, кошење корова, вађење пањева, ископи,
утовари и друго. 060/035-4740. (2147119
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетонирање,
разбијање бетона, утовари,
одношење непотребних ствари, итд. 064/122-69-78.
(214711)
СТРУЧНО орезивање воћака.
060/431-52-70. (214716)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у згради, телефон, централно грејање. 060/030-1162. (215080)

ИЗДАЈЕМ празан стан од 100
м2, у центру града. 063/334430. (214929)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан. Тел. 355-815, 062/88717-55. (215066)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2, могуће
проширење, код пијаце, близина
школе. 060/351-03-56. (214895)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан на
Котежу, звати пре подне.
062/187-97-62. (214932)

СТАН, центар, намештен, 50
м2, нова градња, клима, интернет, грејање. 063/776-16-77.
(215068)

ИЗДАЈЕМ локал, Св. Све 67,
била апотека, ЦГ, интернет.
064/668-87-38. (214920)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, празан, Стрелиште. 013/311-071.
(215040)
ДВОСОБАН, 62 м2 + тераса,
празан, III спрат, нова Миса.
063/319-133. (215033)

ЛОКАЛ за издавање, преко пута Диспанзера, 15 м2. 064/23107-33. (214919)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 70
м2, погодан за школе, креативне радионице, изнајмљивање
по дану. 063/846-37-29.
(214951)
ИЗДАЈЕМ локал из два нивоа
130 м2, (бивша пекара Тара,
Војводе Радомира Путника 29.
063/278-250. (214913)

ПРАЗАН трособан стан, Стрелиште, четврти спрат, лифт,
грејање. 063/351-766. (214709)

ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребна
радница. Доћи лично у Б. Јовановића 68. (214931)

ПРИЗЕМЉЕ, ТЦ „Трубач”, 22
м2, продајем, екстра. Тел.
063/751-07-79. (215122)

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

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
употреба кухиње, купатила,
Тесла, женској особи. Повољно. 061/132-11-18. (215060)

ЦЕНТАР, Николе Тесле, 40 м2,
I, празан, 110 евра. 064/38531-15, „Перфект”, 064/385-3115. (215011

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица-мајстори и раднице на
палачинкари. 062/339-279.
(215095)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне
зидове, гаранција. 060/69101-13.

КАФЕ „Петица”, потребна девојка за рад, са искуством, код
Аутобуске станице. 064/99770-09. (214908)

ИЗДАЈЕМ намештен дупелкс,
80 м2, на Тесли. 063/330-754.
(214929)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у строгом центру. 062/345-958.
(214938)

ПОТРЕБАН ортак у фризерском салону. 060/043-52-98.
(215054)

ЛОКАЛ 70 и 40 м2, за ординацију, канцеларију, близу центра. 063/751-07-79. (215122)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ ексклузиван локал
Његошева, радионицу Карађорђева.
064/994-13-16.
(214776)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на новој Миси. 061/30332-80. (214976)

ИЗДАЈЕМ локал, леп светао, с
великим излогом, паркинг.
060/151-20-46. (215053)
ПРОДАЈЕМ или издајем локале у центру, 24 и 29 м2.
064/143-52-98. (215059)

ИЗДАЈЕМ локале у центру
Стрелишта, од 39 и 81 м2. Тел.
064/267-71-74. (214727)

СТАН, Тесла, двособан, празан са центрланим грејањем,
високо приземље. 060/335-5973. (214990)

ИЗДАЈЕМ магацин, 200 м2,
шлеперски прилаз. 061/13928-10. (215086)

ХИТНО потребна гарсоњера.
066/929-50-04. (215129)

ЛОКАЛ у центру, близу Максија, 18 м2, излог, клима, изолован, повољно. Гратис први
месец за младе предузетнике.
063/752-04-00. (214692)

СОДАРА, намештен, двособан
мањи, централно. 060/147-3833. (214981)

ПОТРЕБНЕ девојке од 20 – 26.
година за рад са децом. Звати
од 10 сати. 013/316-914 или
062/840-05-22. (215050)

ПОТРЕБАН конобар, шанкер
„Наргила” бару. В. Р. Путника
29, Панчево. 064/272-11-14.
(215087)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли са
централним
грејањем.
064/883-80-56. (215105)

ИЗДАЈЕМ двособан лукс стан,
полунамештен, празан, у згради, Миса, амбуланта. 063/87471-12. (214812)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли, 41 м2.
064/137-92-61. (214813)

ИЗДАЈЕМ велику собу, зграда,
употреба кухиње, купатила,
центар, повољно. 061/654-0360. (215116)

НАМЕШТЕН двособан стан,
55 м2, Содара, ЦГ, интерфон,
каблоска. 065/451-29-15. (и)

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

КОД БОЛНИЦЕ издајем намештену гарсоњеру, самцу, 70
евра. 065/353-07-57. (214359)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен дворишни стан, 60 евра,
сопствено грејање, Миса.
066/373-521. (2147669

ИЗДАЈЕМ кућу. Тел. 616-024,
(2123522)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, лепо
сређен, Кикиндска, Котеж 2,
интернет.
063/265-314.
(213973)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25 м2, у
дворишту, Војводе Радомира
Путника
29.063/278-250.
(214913)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ „Звезда”.
063/278-250. (214913)

ПОТРЕБАН ортак за отварање
салона за масажу. 061/531-2900. (215059)
ПИЦЕРИЈИ потребни радници у кухињи. 062/195-21-19.
(215075)
ПОТРЕБНА радница за рад у
месари.
063/362-427.
(215114)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, разводних табли,
индикатора,
инсталација.
064/310-44-88,
Мића.
(214715)
РАЗНЕ физичке послове радимо: ископи, премештање ствари, шут и остало. 065/600-0530. (214722)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица негује старе, болесне, непокретне, поуздано, супер повољно. 060/366-63-69. (214737)

Петак, 26. фебруар 2016.

ОГЛАСИ

ПОТРАЖЊА

РАДИМО са вашом децом
(дневно), све предмете за
основну школу. 063/325-380.
(215130)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке и остале радове.Тел.
062/118-27-72, 064/511-13-21.
(2147949

МАТЕМАТИКА, часови,припрема за пријемни. 064/94450-01. (215123)

ПОСАО

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, изолација, ламинат, повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (215098)

ЧАСОВИ математике и физике за основну и средњу школу.
064/651-17-51. (214748)
ТРАЖИМ посао за рад у ресторану као помоћни кувар.
063/499-196. (214757)

ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, унутрашњости аутомобила. 361-474,
060/361-47-41,
Наташа.
(215109)

ДИГИТАЛНА
телевизија,
уградња за све типове телевизора. 064/437-64-33. (214763)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште, крчење и кошење. 064/196-17-32.
(215111)

НЕМАЧКИ и енглески, преводилац, тражи посао. Тел. 317411, 069/317-41-11. (214764)

УСЛУГЕ

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђујем поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета, грејача.
Слободан.
063/865-80-74.
(214711)
ПОПРАВЉАМ кровове, зидање, малтерисање, бетонирање.
064/248-89-68. (214679)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(214823)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора, плаћање на рате. 063/893-39-94.
(214809)
ЧАСОВИ физике и хемије.
062/880-99-34. (214811)
ТЕЛЕВИЗОРЕ и мониторе поправљам, долазим на адресу.
065/990-40-40. (214822)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, одмах, повољно. 377-930, 064/586-8539. (214837)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, демит фасаде,
чисто, квалитетно, повољно.
063/864-67-16, 061/157-88-76.
„Кречко”. (215041)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења,
санитарија.
062/382-394.
(214839)

МАСЕРКА, релакс, парцијална,
антицелулит.
Тел.
062/817-17-31. (215039)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање
и
лакирање.
061/314-90-18,
601-892.
(215051)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(215002)

ПРЕВОЗ ствари и робе пикапом комбијем или камионом, селидбе са монтажом и
демонтажом. Дејан, 061/62614-50,
065/440-97-00.
(215012)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, капије, рукохвати, роштиљи, ситне поправке,
врло
повољно.
060/140-54-44, Дуле. (214997)

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте,
комарници.
Тел.
065/337-04-09. (214985)

РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инж. воћарства. Тел.
065/337-04-09. (214985)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, већ од 700 динара, услуга
селидбе пикапом, комбијем
1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, с
радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање могуће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пик-ап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна рампа, с радницима или без њих,
гаранција за безбедност вашег
намештаја, могућност складиштења
ствари.
Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.(Ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа радника,
све по вашој жељи, за фирме
специјални попусти, бесплатан долазак и процена посла
од 0 до 24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите најбоље. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.(Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе – Борис – већ од 700 динара, с
пик-апом, комбијима, камионима, екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање
ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја,
селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.(Ф)

ВЛАГА! Решите се влаге заувек. Машинско сечење зидова,
постављање домаћег кондора
В3,В4. руски кондор. 20 година
успесног
рада!
Тел.062/427-614. (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214059)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце и средњошколце. Повољно.
061/360-49-74.
(214817)
СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе и
факултете. 064/462-37-64.
(214828)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА.
062/271-661, 061/132-85-43.
(214833)
КЕРАМИЧАР, Далибор, познати мајстор с дугогодишњим искуством. 063/191-6975. (214835)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 013/351073, 064/157-20-03. (215012)
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СВЕ врсте физичких послова:
утовар/истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог и непотребног намештаја. Чишћење
подрума, тавана и шупа и сви
слични
послови.
Дејан.
065/440-97-00, 061/626-14-50,
341-571. (215012)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(214914)
ПОПРАВКА кровова и мањи
грађевински радови, поправка
лежајева.
064/866-25-76,
060/027-65-31. (214960)
ТАПЕТАР који пресволачи намештај, с искуством, тражим
посао.
064/120-77-64.
(2`15005)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, адаптирање, реновирање кровова,
демит фасаде, кречење.
063/865-80-49. (214974)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(214975)
ЧАСОВИ енглеског језика за
све узрасте, припрема за полагање
пријемног
испита.
064/190-14-17. (214965)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-51-48.
(214925)
МАНИКИР, изливање ноктију, гратис професионално паковање за руке (парафин-марелица).
063/745-82-18.
(215106

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18.
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним машинама. Може преко рачуна. „Acqua”, 062/532-346. (213258)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево - даље, цена договор.
063/193-22-29, 013/366-843.
(213125)
ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77, 013/311514. (214229)
ПРЕВОЗ грађевинског материјала и шута камионом до 10
тона, најповољније у граду.
333-311. (214621)

СЗР „МАКИ”, паркет, постављање паркета, хобловање,
полирање и лакирање. Дугогодишње искуство. Мајстор из
Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31. (214685)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења, судопере, купатила, адаптације, замене, поправке, одмах. 331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (214449)
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, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (214710)
КИРБИ, дубинско усисавање,
прање тепиха, намештаја, Мики, Тибор. 258-30-62, 065/32949-07. (212500)

РОЛЕТНЕ, венецијанери, комарници, тракасте завесе, израда, монтажа, поправка.
063/775-96-08, 013/353-923.
(214816)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољно. Проверите. 061/141-38-02,
013/251-28-53. (214834)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером,
повољно, песак, шљунак, сејанац, ризлу, одвозим шут.
064/354-69-94. (215049)
ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха, превоз бесплатан.
302-820,
064/129-63-79.
(214950)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498, 063/81620-98. (214961)

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

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. (215015)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-78-66.
(ф)

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

ОДВОЗ шута, чишћење подрума, тавана, магацина кипером. 064/144-88-44. (ф)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
013/365-051, 064/176-91-85,
063/278-117. (214785)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима-уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16. (214791)

ПЕНЗИОНЕР, виталан, ситуиран без обавеза жели познанство женске особе средњих година. 064/520-67-06. (214751)
ТРАЖИМ слободну жену од
60 -75 година. Лето да проводимо по бањама, зими у Панчеву, све о мом трошку.
013/365-346. (214780)
ОГЛАШАВАМ
неважећим
сведочанство од 5. до 8. разреда ОШ „Бранко Радичевић”,
на име Дејан Сич. (214807)
ТРАЖИМ девојку или жену до
45 година, за седмодневни одмор у бањи, уз договор.
062/302-703. (214692)
ТРАЖИМ жену до 55 година
за помоћ у кући, чишћење,
прање уз бесплатно становање. 064/437-63-59. (215073)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно. 063/70944-97. (214753)
ШУШАЊ, Сутоморе, пун пансион с превозом, рате до поласка. 064/193-15-92.

ОВЛАШЋЕНИ сервис, поправке: веш-машина, фрижидера, бојлера, шпорета, електроинсталација, гаранција.
060/180-02-83. (215613)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, шпорете, бојлере,
климе, поправљамо са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-68-05.
(215102)
ТВ сервис „Плус”, поправка
телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића 28. 353-463.
(215104)

ДУБИНСКО усисавање, прање
кревета, мебла, 15 година искуства. 013/334-034, 063/83975-93. (214795)

РАЗНО

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, баТерија, вентила, све за воду, 0-24 сата. Долазим одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-26-33.
(214755)

МОМАК, 43 године,слободан,
жели познанство даме ради
везе, повремених сусрета.
061/304-70-66. (СМС)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, монтирање ТВ антена, сателита, електричар,
ауто-електричар. 063/800-0196. (214757)

УСТУПАМ два гробна места
на Старом гробљу. 064/27158-12. (214721)

300-830
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Опраштам се од тебе

23. фебруара 2016. престало је да куца мало срце великог борца

ЗВЕЗДАНА ЈУРИЦА

ЗВЕЗДАНЕ ЈУРИЦЕ

РАДОВАН ТРАЈКОВИЋ
„Тражио си снагу, и Бог ти је дао потешкоће које су те оснажиле.
Тражио си мудрост, и Бог ти је дао проблеме које је требало решити.
Тражио си богатство, и Бог ти је дао мозак и тело да можеш радити.
Тражио си храброст, и Бог ти је дао препреке које је требало савладати.
Тражио си љубав, и Бог ти је дао људе којима је требало помоћи.
Тражио си услуге, и Бог ти је дао прилике.
Ниси добио ништа од оног што си тражио,
Али добио си све што ти је требало.”
МАРИА

23. фебруара 2016. напустила нас је наша мала
драга

Поносни смо што смо били један мали део твог
кратког живота.
Деца, тренери, родитељи и пријатељи
Џудо клуба „Динамо” Панчево

Сахрана је обављена 24. фебруара 2016. на гробљу у Војловици.
Твоја крила су била спремна, али наша срца нису.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Неутешне породице ЈУРИЦА и ЕМБЕЛИ

(98/214992)

(76/46

С тугом и поштовањем опростили смо се од наше
Мице. Отишла је пут бескраја дугогодишња чланица нашег хора и клуба. Остаће сећање на жену дивног гласа и доброг човека

Последњи поздрав

(34/214793)

Последњи поздрав нашој најсјајнијој звездици

ЗВЕЗДАНИ
ЈУРИЦИ

Прерано си нас напустила анђеле наш. Почивај у миру

ЗВЕЗДАНА
ЈУРИЦА

На небу је засијала једна звезда, наша мила

ЗВЕЗДАНА
ЈУРИЦА

од куме ЈАСНЕ и кума
ЗОРАНА

Тетка ИРЕНА, АЊА
и ТИЈАНА

(79/214922)

(78/214921)

(80/214923)

рођ. Ракић
27. IX 1951 – 19. II 2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, звездице
наша.
Последњи поздрав од
тетке ЈЕЛЕНЕ, МИЉАНА,
УРОША и АНЂЕЛЕ

Почивај у миру.
Памтиће те чланови ансамбла „Златна јесен”
и Клуба за одрасла и стара лица

од девера ЗОРАНА,
МАРИЈЕ, БОШКА
и ЈЕЛЕНЕ

(99/214993)

(45/214847)

(84/214934)

Последњи поздрав
Нека те анђели чувају.
Тетка ЗИТА, теча ЂУСИ,
ЛАУРА и ВИКТОР

Последњи поздрав најдражој

СЛАВИЦИ
МОЈИН

ЗВЕЗДАНА
ЈУРИЦА

МИЛИЦА БАКАЈИЋ

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је 19. фебруара
2016. године преминула

Последњи поздрав унуци

ЗВЕЗДАНИ

СЛАВИЦА МОЈИН
ЗВЕЗДАНИ ЈУРИЦИ

ЗВЕЗДАНИ

од МАЈЕ ДРНДАРСКИ
с породицом

од деда ЈОВАНА

од ЈОВАНКЕ, ЗОРАНА
и РАНКА

(107/215034)

(112/215055)

рођ. Ракић
27. IX 1951 – 19. II 2016.

(81/214924)

Последњи поздрав нашој најдражој Звездици

Последњи поздрав

Напустила нас је мила
наша

Последњи поздрав од супруга МИЛАНА, ћерке БИЉАНЕ,
зета ЗОРАНА, сина ДУШАНА, снајке ЦЕЦЕ и унука МАРКА,
ЕМИЛИЈЕ, МАРИНЕ и ДУЊЕ
(83/214934)

ЗВЕЗДАНА ЈУРИЦА
Последњи поздрав
од породица БОРБАШ,
КОМАНОВ
и МИЛАДИНОВИЋ
(110/215045)

Последњи поздрав

ЗВЕЗДАНИ ЈУРИЦИ
од породице ЈОВАНОВ
(100/214993)

Заувек ћеш бити у мом
срцу.
Бака КАТИЦА
(101/(214993)

Тужна срца јављамо свим рођацима и познаницима да је у 88. години преминула наша драга

Последњи поздрав драгој стрини

ЗВЕЗДАНА
ЈУРИЦА
Искрено саучествујемо
у болу породица ЈУРИЦА и ЕМБЕЛИ.
МАКИ, ЏАНЕ,
МИЛОШ, СТЕФАН
и МИРА
(119/25110)

Последњи поздрав сестри

СЛАВИЦИ
МОЈИН

СЛАВИЦИ
МОЈИН

ДЕСА, МИЛКА
и ГОРАН ВЕКЕЦКИ

од ЈЕЦЕ с породицом

(24/214762)

(125/215126)

Последњи поздрав

Ожалошћени: деца, унуци и остала родбина
(114/215067)

НЕВЕНИ
од брата МИЛЕ и снаје
КЕКЕ КРЕЦУЉ
Почивај у миру!
(127/215131)

СЛАВИЦИ

СЛАВИЦИ
од САШЕ, ЛЕЛЕ,
ОЉЕ и ОГИЈА
(128/215132)

Последњи поздрав анђелу

НЕВЕНКА ФИЛИПОВ
Сахрана је обављена 25. фебруара 2016, у 16 сати, на Православном гробљу.

Последњи поздрав тетка

ЗВЕЗДАНИ
ЈУРИЦИ

ДАНИЦА
ЈОВАНОВ
Добри људи се не заборављају.

од брата ИЛИЈЕ,
снаје АНЕ
и њихове породице

од њеног ДРАМЛИЈЕ,
ЖИВАДИНКЕ, ГОЦЕ и
МИРЕ

ДАНИЦА, РАНКО,
ЈАСМИНА и ЈЕЛЕНА

(111/215054)

(134/4650)

(129/215135)

Петак, 26. фебруар 2016.
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Последњи поздрав сину и брату

АЛЕКСАНДАР
СТАНИМИРОВ

АЛЕКСАНДРУ СТАНИМИРОВУ

Последњи поздрав нашем

који се 18. фебруара 2016. преселио у вечност.
Наша туга је неизмерна.

Анђеле наш, код анђела си се преселио.
Нека те они чувају.

Почивај у миру.
Воле те твоји: мајка ЛЕЛА и брат ЖИКА

Воле те: баба КАТИЦА и ујак ЗЛАТКО

(52/214863)
(53/214863)

Прерано је отишла једна младост и доброта. Напустио нас је наш вољени братанац и брат

20. фебруара 2016. преминуо је

САЛЕТУ

од његових другара: ГЛИГЕ, САЛЕТА,
ВАЉЧЕТА и ЛЕСКЕ

БРАНИСЛАВ НИКОЛАЈЕВИЋ

(118/215093)

1937–2016.
Заувек ће остати у нашим срцима.
Супруга ВЕРА и брат РАДИВОЈ с породицом

АЛЕКСАНДАР САША
СТАНИМИРОВ

Последњи поздрав драгом куму

(86/214937)

1982–2016.
Много је заједничких успомена да те вечно волимо и да те никад не заборавимо.

12. фебруара 2016. преминуо је наш

Последњи поздрав куму

АНТОН НЕЧОВ

Тета, БАНЕ и НАДА

1928–2016.

(56/21486198

ИШТВАНУ
ЈАНОШУ

После тешке болести преминуо је наш

БРАНКУ
НИКОЛАЈЕВИЋУ

ИШТВАН
ЈАНОШ
1932–2016.

ПЕТАР ГАИЋ

од породице КАРАВЛА

1960–2016.

(82/214926)

Наш вољени отац и супруг преминуо је 21. фебруара 2016.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, синови
ТИХОМИР и ИЛИЈА, снаје ДАНИЈЕЛА и СЛАЂА
и унук ЛАЗАР

Последњи поздрав

Породица ЈАНОШ
(28/214779)

БРАНКУ НИКОЛАЈЕВИЋУ

ПАНЧЕВАЦ

добром човеку и пријатељу. Успомену на њега чуваће
ГОЦА, НЕНА, СТЕЈА, МИЛАН и МАРКО

телефон:

(116/215088)

Последњи поздрав драгом деверу, стрицу и деди

НАДА и НЕНА БРАДИЋ

Ожалошћене: ћерке
ИЛОНКА и ДОНКА
с породицама

(29/214779)

(68/214888)

Последњи поздрав драгом брату

21. фебруара 2016. преминуо је наш драги

ЛАЗАРУ
ЧЕНЕЈСКОМ

ЛАЗАР
ЧЕНЕЈСКИ

1949–2016.
Отишао си, а бол и туга
остају вечно.
Од сестре СЕЈЕ и зета
МИЛЕТА.

1949–2016.
Отишао си, а бол и туга
за тобом остају вечно.
Ожалошћени: супруга
РАДМИЛА и син
СРЂАН

Полагање урне биће у
суботу, 27. фебруара, у
11 сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.

(49/214857)

19. фебруара 2016, у 78. години преминуо је наш
вољени супруг и отац

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

013/301-150

Последњи поздрав драгом пријатељу

(108/215037)

Последњи поздрав драгом тати

(109/215038)

Последњи поздрав комшији

ДРАГОЉУБ ПЕКОВИЋ
1938–2016.

Вечно ожалошћени: супруга ЕВА, ћерка ВАЊА
и син ВЛАДИМИР с породицама
(41/214819)

БОЖИДАРУ
НЕШКОВИЋУ

ДРАГОЉУБУ
ПЕКОВИЋУ

ДРАГОЉУБУ

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

ПЕКОВИЋУ

ВОЈИСЛАВУ
АРСЕНИЈЕВИЋУ

ПЕКИ

1938–2016.

Породица

од снаје РАДЕ с породицом
(15/214723)

БУГАРИНОВИЋ
(40/2148189

Ћерка ОЛИВЕРА
(7/214700)

Станари зграде у
Д. Петровића Шанета 3
(63/214877)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

24

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. фебруар 2016.

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 22.
фебруара 2016. године, у 29. години преминуо наш драги

Наш вољени

Преминуо је наш

ЕРВИН ПАЛ
Чуваће га у срцу
његови другари
с родитељима
из Удружења МНРО
Панчево

ЕРВИН ПАЛ

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ДЕДА

(113/215064)

напустио нас је 20. фебруара 2016.
Поносни смо што смо те имали, а тужни јер смо те изгубили.
Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

Ожалошћени: мајка МАГДАЛЕНА, сестра МОНИКА, брат
КРИСТИЈАН, деда ДЕЖЕ, бака РОЗИ, баба КАТИЦА, тетке МАРТА
и ГИЗЕЛА с породицама, браћа ЗОЛИ и РОБИ и стрина ЕРЖЕБЕТ

Велика је туга и неверица за нашим

(115215074)

Последњи поздрав нашем вољеном другу

Последњи поздрав драгом

(89/214966)

ЕРВИНОМ
Последњи поздрав брату
Породице СИНГЕР,
ПОПОВИЋ и МИТИЋ
121/215118)

ЕРВИНУ ПАЛУ

ЕРВИНУ ПАЛУ
од колектива пекаре
„Арома”

ЕРВИНУ

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ

Последњи поздрав драгом

(120/215115)

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

1948–2016.
Бићеш заувек у нашим срцима.
Брат ЛИЛЕ и сестра АНИЦА с породицама
(90/214967)

последњи поздрав
од ЗАГЕ

Твоје Удружење „На пола пута”
(85/214935)

(122/215118

Последњи поздрав зету

26. фебруара навршава се пет година откада смо
остали без наше драге

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ

МЕЛАНИЈЕ КОВАЧЕВИЋ

1948–2016.

рођ. Србуљ
26. II 2011 – 26. II 2016.
Време пролази, сећања не бледе. Празнина је
вечна. С лепим успоменама чувамо те у срцу.
Твоји: супруг СВЕТИСЛАВ, ћерке ЗОРИЦА
и ДРАГАНА с децом

Бићеш заувек у нашим срцима.
ДРАМЛИЈА с породицом
(91/214968

ЕРВИНУ

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

ЕРВИН ПАЛ

(124/215125)

Ко некад у осам, кад
улицом кренеш и свратиш у наш дом...
То је оно што живи у нама, сада, и увек!
Породица ФРАНЦ
(126/215127)

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ ЂЕЛА

(123/215121)

Три године бола

Трогодишњи помен

Сећање на нашег вољеног

од кумова ПЕШИЋ

МИЛУША ЈОВАНОВИЋ
2001–2016.
Недостајеш нам.
ЦАЛЕ и КРСТА ЈОВАНОВИЋ
(117/215081)

1946–2014.
Тешко је живети без тебе. Тужан ће нам бити
сваки 28. фебруар, јер
подсећа на вечни растанак с тобом.
Неутешни: супруга
МИЛЕНА, син ГОРАН
и ћерка МАЈА
с породицама
(22/214748)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
СТАМЕНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР АЦА
СТАМЕНКОВИЋ
2013–2016.
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле.
А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив
бол.
Сека, мама, тата, баба и деда
(96/204982)

БРАНИСЛАВА
НОВИЧИЋА

Твоји: баба СРБИНКА,
деда МИЛОМИР
и ујка ДРАГАН

27. II 1997 – 27. II 2016.
Заувек ћеш остати
у срцима маме
МИЛОДАРКЕ и сестре
ВИОЛЕТЕ с породицом

(95/214983)

(105/215016)

Много нам недостајеш.

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ
28. II 1998 – 28. II 2016.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Син ДУШАН и супруга САЊА
(103/215008)

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

Петак, 26. фебруар 2016.
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Десетогодишњи помен нашем
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Нашем драгом

Навршава се осамнаест година како с нама није наш вољени

СЛАВОЉУБУ
ИСАИЛОВИЋУ

ДРАГАНУ
КОВАЧЕВИЋУ
СУЛИ

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

Остало је много туге
што ниси с нама, али заувек ћеш бити у нашим
срцима...

4. IV 1956 – 1. III 2006.
Недостајеш нам.

С тугом и поштовањем породица
Син ЖАРКО и супруга МИЛОЈКА

(104/215013)

(97/214988)

Воле те АЦА и ПЕЂА,
ГОЈЛЕ и ТАЊА
(62/214876

У суботу, 27. фебруара, у 12 сати, на Новом гробљу одржаћемо годишњи помен
нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ
СУЛИ
1967–2015.
Много нам недостајеш...
Још увек очекујемо да се однекуд појавиш. Тешко је без тебе. Боли! Волимо те.
Воле те бескрајно твоји: супруга БИЉАНА
и деца НАТАША, МАРКО и СИНИША

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ
Заувек у нашим срцима.

Твоја ташта ЛИНА

Пролазе дани, прошла
је и година, али не прође ни један дан да ниси
у нашим срцима и мислима.
Твоји: МОКИ, ВЕРКА
и ЈАЦА

(61/214871)

(66/214884)

(59/214874)

Чувам успомену на тебе.

Твоји: ујкини ЗЛАТАН
и МИЛА с породицом

Помен драгом сину, брату, деверу и стрицу

ГОРАНУ РАДОЈЧИЋУ
1968–1998.
Туга и бол остају залеђени у срцима нашим, сећање на тебе и љубав према теби
никада неће нестати.
Воле те твоји заувек: мајка МИЛИЦА,
брат БОГОЉУБ, снаја ЉУБИЦА, братић
БОЈАН и братаница САЊА

СЕЋАЊЕ

(44/214843)

(58/214874)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ

СЛОБОДАН
ПЕТРОВСКИ

Снаја МИЛИЦА с децом

26. II 2009 – 26. II 2016.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Твоје сестре МИЛИЦА
и ЉУБИЦА
с породицом

(33/214789)

(10/214712)

2009–2016.

МИРЈАНА
ИЛИЋ

Пролази време, али туга и бол заувек остају.

Породица КОНЕСКИ

Ћерка МАРИЈАНА, зет
ДАРКО и унука НИНА

Увек си с нама, у нашим
мислима, срцима, не заборављамо те.
Твоји: НЕНАД, ЈЕЛЕНА
и СТЕФАН

(60/214874)

(73/214906)

(74/214906)

Увек ћеш нам недостајати.

СЛОБОДАН
ПЕТРОВСКИ

МИРЈАНА
ИЛИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈОВАН ЏИВЏАНОВСКИ

СЕЋАЊЕ

1. III 1992 – 1. III 2016.
Остајеш увек у нашим срцима.
Твоји: ЗОРИЦА, ИВАН и СЛАВКО с породицама
(48/214856)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ

СЕЋАЊЕ

2008–2016.

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
28. фебруара навршавају се две године

Породица
(71/214903)

29. фебруара 2016, у 11 сати, обележићемо четрдесетодневни помен нашој

ЈЕЛЕНИ ВИЛОТИЋ
Заувек ће остати у нашем срцу и мислима.
С љубављу породица
(54/214866)

ЂЕРЂ
КЕРЕКЕШ

ПЕТАР
АНДРИЋ

25. II 1996 – 25. II 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга АНА, ћерке
МАРИЈА и ОЉА
с породицама

27. II 2009 – 27. II 2016.
Наша те љубав и вечна
туга чувају од заборава.
Твоја вољена породица

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(70/214898)

(55/214868)

(25/214765)

СТОЈАДИН
СТОЈИЉКОВИЋ
ЛЕЈА

МИРЈАНА
ИЛИЋ

МИРЈАНА
ИЛИЋ

С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Свекар, свекрва, ВОЈА,
ЈОВАНКА, ВОЈИНА
и НИКОЛА

Сећање на тебе чуваћемо с поштовањем и љубављу.
Супруг: НЕВЕНКО, син
МАРКО
и снаја ДРАГАНА

(75214906)

(72/214906)

СЕЋАЊЕ
Навршава се једанаест
година откако нас је напустила

СТАНА
РИСТЕВСКИ
рођ. Војновић
Мајко наша, успомена
на тебе остаће заувек у
нашим срцима. Тужно
је без тебе.
Твоје ћерке МИЛКИЦА
и МИРА с породицама
(94/214978)

ЉИЉАНА
МАРКОВИЋ
1. III 2005 – 1. III 2016.
Остаћеш у нашем сећању вечно.
Отављен у тузи тата
МИРКО
(106/215029)

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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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
29. фебруара навршавају се четири године откада није с нама наш драги отац и деда

СЕЋАЊЕ

Десет година туге и бола откад није с нама наша
вољена и незаборављена ћерка

Навршава се шест месеци откад није с нама наш
драги супруг, отац и деда

СЛОБОДАНКА БОБА ШАРАЦ

ДРАГОМИР МИХАЈЛОВИЋ

рођ. Боснић

Родитељи: мајка МИРЈАНА, отац ДАНЕ, баба
МИЛАНКА и сестра ДАНИЈЕЛА с породицом

У суботу, 27. фебруара 2016. године, у 11.30, у
Успенској цркви у Панчеву, даваћемо полугодишњи помен.
Време пролази, а бол у срцима остаје.
Његови најмилији: МАРГИТА,
МАРИЈАНА и ИГОР

Пуно успомена носимо у нашим срцима, вечно
ћемо те памтити.
Твоји најмилији

Твоји: ДАНА, САШКА
и МИРА с породицом

(2/214887)

(21/214741)

(8/214701)

(42/214826)

ЗОРАН ПЕРИН

Живеће вечно у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ
2007–2016.

2013–2016.

РИСТА ПАВКОВИЋ
2012–2016.

Време пролази, а туга
остаје.

Прошло је три године

УРОШ БОЖИЋ
1. III 2007 – 1. III 2016.

СРБОСЛАВ БАТА БЕБА

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

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

28. фебруара биће три године без твог погледа,
осмеха...
Туга не престаје, а празнина све већа.

Ниједно време не може избрисати бол и сећање
на тебе.
Остаћеш с нама док постојимо.

Твоји: супруга АЛЕКСАНДРА, син МИОДРАГ,
унуке МИЛИЦА и ДРАГАНА и снаја НАДА

Сестре ЖИЖА и ЦОЦА с породицама

Твоје: МИЛЕНА, БОЈАНА и БИЉА

Прошло је девет година, нисмо те заборавили. Остајеш у нашим срцима.
Твоја ЈУЦА и синови
с породицама

(6/214690)

(51/214860)

(50/214861)

(23/2147589)

Прошла је тужна година откад није с нама наша
мајка и бака

26. фебруара 2016. биће две године како је преминула моја драга

Ових дана навршава се година откада се наш

ГОЈКО ЛАЗИЋ

ДАДО

ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ

ДРАГОСЛАВА БОЖИЋ

1941–2015.
преселио у вечност.
Наша љубав остаће вечна према теби.

Време пролази, а и даље ми много недостајеш.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Породица ЛАЗИЋ
(77/214911)

Твоја НИНА

Твоји: син НОВАК и ћерка СЛАЂАНА
с породицама

(92/214971)

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен

Шестомесечни помен

ГОЈКА ЛАЗИЋА
2. III 2015 – 2. III 2016.
Породица КРСТИЋ
(88/21495)

ПАВЛЕ
ВУЧКОВИЋ
1. III 2011 – 1. III 2016.
из Долова

СЕЋАЊЕ

Године пролазе, а Ти
нам све више недостајеш.

ДЕНИСУ
КЕРЕКЕШУ
ДЕКИЈУ
Твоја доброта, твоја душа и твој лик остаће
нам заувек у срцима!
Био си јединствен и
остаћеш.

25. II 2014 – 25. II 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МЛАДЕН с породицом

Твоји најмилији: РАДА,
РАДОЈЕ и МИЉКА

Сестра АДРИЈАНА
с породицом, тетка
ХИЛДА с породицом
и бака ЕРЖИКА

(37/214806)

(46/214850)

(30/214789)

ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
27. фебруара 2016, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, обележити шестомесечни помен

ДЕНИСУ
КЕРЕКЕШУ
ДЕКИЈУ

МИРА
СТАНКОВИЋ
27. II 2009 – 27. II 2016.
И после седам година с
љубављу и поштовањем
чувамо успомене на тебе.
Твоји: мама, тата
и сестре с породицама

(31/2147849

(38/214814)

СТАНИША
АНЂЕЛКОВИЋ
Бескрајно нам недостајеш. Заувек ћеш живети
у нашем срцу и мислима.
Твоји најмилији:
супруга МИРЈАНА, син
ДЕЈАН и ћерка
ДАНИЈЕЛА
с породицама
(39/214815)

У суботу, 27. фебруара
2016. даваћемо полугодишњи помен нашој

Прошло је тужних шест
месеци откако ниси с
нама

Шестомесечни помен

3. марта 2016. године навршава се девет година како
није с нама наша драга

МИРЈАНА МИШКОВИЋ
Заувек у нашим срцима и мислима.

1957–2015.

Шест тужних месеци
без тебе

Остаћеш вечно с нама и
нека те анђели чувају.
Памтићемо те заувек.
Породице ВОЈВОДИЋ
и ГРОЗДАНОВИЋ

РАДОЈКИ
ХАЛАСОВ
БРАНКО ОГЊЕНОВИЋ

Чувају те од заборава
твоји: БАТА, РАДА,
ВЕЦА и ЈАЦА
с породицама
(102/21500)

(59/214894)

Сећање на драгог течу и зета

Драга наша

Породица

Твоји најмилији

(36/214801)

(43/214838)

СВЕТОЗАР
ЦИЦУЉ

Ожалошћени супруг
ПАВЛЕ с породицом

1951–2015.
Душа и даље боли...
Супруга ЗДРАВКА, син
ИВАН и ћерка
СЛАЂАНА с породицама

(35/214799)

(26/214772)

СТАНИШИ
АНЂЕЛКОВИЋУ
Много нам недостајеш.
Твоје сестре РАЈНА
и БОРКА
(47/214855)

Петак, 26. фебруар 2016.

Мојој мајци, ташти, баки и прабаки поводом
годишњице смрти

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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22. фебруара 2016. навршава се тужна година
откад није с нама наш

Сећање на драгу маму и баку

МИРОСЛАВИ ШАЈИЋ

КОСАНУ ЋИРКОВИЋ

1926–2015.
С љубављу, поносом и поштовањем што смо те
имали, чувамо успомену на тебе, твој лик, доброту и љубав коју си нам даривала. Знала си колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја ћерка ЈАСМИНА, зет МИЛИНКО, унуке
СТАША, МАЈА и ВИШЊА, зетови РОБЕРТ,
МИЛАН и БОБАН, праунуци
ДАВИД, ФИЛИП, МАРИО,
АЊА, МОМА, УНА и ЛАНА

2. III 2014 – 2. III 2016.
Оставила си трагове који се не бришу и доброту која се памти, кроз најлепше успомене које болно подсећају на љубав и пажњу коју смо твојим одласком изгубили.
Твоји: син МИЛОЈИЦА, снајка ЛЕНА,
унук ВАСИЛИЈЕ и унука НИКОЛИНА
ЋИРКОВИЋ

НИКОЛА
МАРТИНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

1950–2015–2016.

За утеху остају сећања и
вечна туга за тобом.

Супруга РОСА, ћерке
ДАНИЈЕЛА и ЈЕЛИЦА
с породицом

(64/2148829

(5/214699)

ВЛАДИМИР ВЛАДА РАЈКОВИЋ
2003–2016.

(93/214972)

Прошло је пет година откако није с нама наш

Сећање на драгу маму и баку

Прошло је годину дана
откад нисте с нама, али
из срца никад

Време није лек, већ тиха патња и вечна рана.

МИКЉИН

Твоји: мама, тата и сестра
(17/214726)

У суботу, 27. фебруара
даваћемо годишњи помен нашем драгом

КОСАНУ ЋИРКОВИЋ
Време пролази, а туга, бол и празнина остају заувек.
Твоја ћерка ЖЕЉКА с породицом

МИТАР СТОЈКОВИЋ

Годишњи помен

(65/214882)

ЉИЉАНА
Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка
НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад
АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

У суботу, 27. фебруара 2016, дајемо четрдесет
дана нашој драгој

и

ЉУБОМИР
РАДОВАН
ЖИВАНОВИЋ

Ваша деца: син НЕНАД
и ћерка ЖЕЉАНА
(12/214717)

(16/214725)

Прошло је десет година
од смрти нашег вољеног

25. фебруара навршава се десет година од смрти
наше драге

РАДОВИНУ
ЋИРОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашем срцу и нашим сећањима.

АНЂЕЛИЈИ ПОПОВИЋ

2015–2016.
Нећемо дозволити да
будеш заборављен, јер
само заборављени нису
ни постојали.
Време које је прошло
није умањило нашу тугу. Недостајеш пуно.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка НАТАША
и син ДЕЈАН с породицом

др КИРЕ ПАРЧЕТИЋ

(11/214714)

рођ. Флегински
Прошла је деценија а њена благост, мудрост, нежна словенска душа живе и греју и даље, иако
није с нама.
Њени: ЉИЉАНА, МАРИЈА, ОЛГА и МАРКО

2006–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја породица:
МАГОЧИ, ТАВИЋ,
МИЛЕР, БЕЛИЋ
и БОЖИНОВСКИ

Вечнаја памјат

(9/214706)

БУГАРИН

ЈОСИФА
МАГОЧИЈА

ВЕРИЦА

СЕЋАЊЕ

Једногодишњи помен
драгом зету, течи и деди

БЛАГОЈЕ
МАРИНКОВИЋ

(27/214774)

1998–2016.
Остаћеш увек у нашем
срцу.
Син МИЛЕ, снаја
МИЛИЦА, унука
ЖАКЛИНА, унук
НЕНАД, снаја МАЈА и
праунуци ОГЊЕН
и НЕВЕНА

Сећање на тебе чуваћемо с пуно љубави и поштовања.
Твоји: свастика
РУЖИЦА, МАРИНА,
ДУШАН, САША
и ТЕОДОРА

(3/214694)

(14/214719)

2006–2016.
2015–2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ћерка и син с породицама

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ

(87/214949)

ПАНЧЕВАЦ
ИВКО

013/301-150

(13/214716)

1903–1981–2016.
С љубављу и поштовањем син
МИЛУТИН БИКАР с породицом

ТЕОФИЛОВИЋ

ЗЛАТА

телефон:

(67/214887)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

Супруга ЈАСМИНА
и синови НЕНАД и
ПРЕДРАГ с породицама

(1/214686)

1911–1960–2016.

КОСТА

Супруга РУЖА,
породице ЖУГИЋ
и ТРИФУНОВИЋ

2015–2016.

МИЛКА
2000–2016.
Ваши најмилији

1. III 2000 – 1. III 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ПРЕДРАГ,
ћерка БОЈАНА
и син НИКОЛА

Сећање на драгог оца

РАДОВАНУ
ЖИВАНОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

(20/214739)

(32/214788)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ

ЗАВИШУ
ЛАЛИЋА

ЉИЉАНА
РЕТИГ

2001–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга СМИЉАНА
и син НЕНАД
с породицом

1997–2016.
25. II 2016.
1977–2016.
Родитељи наши, браћо наша, никада вас заборавити не можемо. ЛАЗАР и МИРКО с породицама

1. III 2004 – 1. III 2016.
С љубављу
и поштовањем: син
МИЛАН ЛАЛИЋ
и ћерка МИРЈАНА
ДИМИТРОВСКИ
с породицама

рођ. Максимовић
22. II 2006 – 22. II 2016.
Прошло је десет тужних
година откада си отишла, али остала си вечно да живиш у мом срцу.
Сестра МИРА

(19/214737)

(18/214733)

(4/214695)

(57/214873)

КОСТАДИН
1986–2016.

СПАСЕ

ПЕЦА

ВАСА
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Петак, 26. фебруар 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на основу члана 14.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује
АД „ВОЈВОДИНА” – у стечају , 26232 СТАРЧЕВО, Панчевачки пут 10
телефон: 013/631-069; факс: 013/631-108;
МБ 08047740; ПИБ 100591159; рачун: 205-228029-45

ОГЛАШАВА
издавање у закуп пољопривредног земљишта
јавним прикупљањем писaних понуда
Предмет издавања у закуп – целина 1
Пољопривредно земљиште, укупне површине 63 ха, 00 а, 50 м , стање пољопривредног земљишта – изорано (зимско орање 30 цм), претходна култура пшеница, као једна целина која обухвата следеће катастарско подручје:
1. КО Старчево – Катастарске парцеле бр: део 5818/52; део 5818/53; 6664/2; 6664/1; 6662; 6660/3; 6711; 5828/33;
5693; 5694; 5826/20; 5828/38; 5386; 5371; 5397; 5293; 5145/1; 5828/39; 3982/3; 3982/2; 3982/1; 3981/2; 3981/1; 3980;
3979; 3978/4; 3978/3; 3978/2; 3978/1; 3977; 3976; 3975; 3973; 3972; 3971; 3970; 3969; 3968; 3967;
2. КО Панчево – Катастарске парцеле бр: 15168
Предмет издавања у закуп – целина 2
Пољопривредно земљиште, укупне површине 198 ха, 14 а, 48 м , стање пољопривредног земљишта – неизорано,
претходна култура пшеница, као једна целина која обухвата следеће катастарско подручје:
1. КО Старчево – Катастарске парцеле бр: део 5818/53; део 7072; 7743; 7744; 7181; 7177; 7176; 7174; 7172; 7171;
7170; 7169; 7168; 7165; 7164; 7162; 7075; 7076; 7077; 7078; 7079; 7080; 7082; 7083; 7084; 7085; 7086; 7088; 7090;
7091; 7093; 7558; 7543; 7535; 7679; 7685; 7437; 7448; 7455; 3961; 3960; 3959; 3957; 3954; 3953; 3952; 3951; 3950;
3949; 3948; 3947; 5103; 6714; део 5818/52
Предмет издавања у закуп – целина 3
Пољопривредно земљиште, укупне површине 295 ха,13 а, 56м , стање пољопривредног земљишта – засејана меркантилна пшеница, као једна целина која обухвата следеће катастарско подручје:
1. КО Старчево – Катастарске парцеле бр: део 7072; 7745/1; 7745/3; 7746; 7747; 7748/1; 7748/2; 7749; 7750; 7753;
7755; 7756; 7757; 7759; 7762; 7763; 7767/1; 7768; 7771; 7776/2; 7779; 7780; 7784; 7787; 7788; 7790; 7791; 7792; 7796;
7740; 7738; 7735; 7733; 7728; 7212; 7209; 7207; 7206; 7202; 7199; 7196; 7860; 7857; 7854; 7852; 6806; 6808; 6809;
6811; 6813; 6814; 6815; 6816; 6818/1; 6819; 6820; 6821; 6822; 6823; 6824; 6825; 6826; 6827; 6829/1; 6829/4; 6830;
6831; 6832; 6834; 6835; 6837; 6838; 6839; 6840; 6841; 6842; 6843; 6844; 4232; 4238; 4286; 4285, 4283; 6946; 6945;
6944; 6941; 6938/1; 6937; 6927; 6919; 6915; 6912; 6911; 6910; 6908/1; 6907; 6906; 6905; 6903/1; 6899; 6893; 6891;
6889/2; 6889/1; 6887; 6886; 6885; 6881; 6908/1; 6952/1; 6952/3; 6946; 7175; 7233; 7239; 7275; 7276; 7277; 7286; 7287;
7288; 7300; 7367; 7379; 7408; 7491; 7494; 7535; 7615; 7679; 7700; 7730; 7731;7732
Право на учешће у поступку издавања у закуп јавним прикупљањем понуда имају сва правна и физичка лица која:
1. Преузму код стечајног дужника документацију за учешће у поступку издавања пољопривредног земљишта у закуп
(образац пријаве за учешће и образац изјаве о губитку права на повраћај депозита (контакт телефон 013/631-069) ;
2. Уплате депозит у износу од: 140.000,00 динара за целину 1, 400.000,00 динара за целину 2 и 1.400.000,00 динара за целину 3 на текући рачун стечајног дужника број: 205 - 0000000228029 - 45, који се води код „Комерцијалне
банке” а. д., најкасније до 01.03.2016;
3. Потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део документације сачињене за потребе издавања пољопривредног земљишта у закуп.
Пољопривредно земљиште из овог огласа издаје се у закуп у виђеном стању, и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Закуп се уговара на одређено време до 01. 11. 2016 године.
Закупнина се плаћа авансно у целости по потписивању уговора за цео период закупа, умањена за већ уплаћени депозит.
Након уплате депозита, а најкасније до 01. 03. 2016. године, потенцијални закупци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника: попуњен образац пријаве за учешће,
доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални закупац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико
отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски заступник (за правна лица).
Крајњи рок за достављање понуда је 02. 03. 2016. године, до 11 сати. Прихватају се искључиво понуде у запечаћеној коверти са назнаком на коверти
ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЦЕЛИНА____ – АД „ВОЈВОДИНА” у стечају,
Старчево, Панчевачки пут бр.10 – НЕ ОТВАРАТИ.
Минимално прихватљива понуда износа закупнине је:
- За закуп целине 1 - 26.000,00 динара по хектару.
- За закуп целине 2 - 21.000,00 динара по хектару.
- За закуп целине 3 - 48.000,00 динара по хектару.
Понуде се достављају на следећу адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Београд,
Теразије 23, трећи спрат, канцеларија 314.
Отварање понуда биће одржано дана 02. 03. 2016. године, у 11.15, (15 минута по истеку времена за достављање понуда), у сали 301, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Теразије 23, трећи спрат.
Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:
– пријаву за учешће потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;
– доказ о уплати депозита;
– безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи и на коју се целину односи (динари/хектар);
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– овлашћење за заступање, уколико отварању понуда не присуствује понуђач лично;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као понуђач јавља правно лице;
Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуде са варијантама нису дозвољене. Све понуде се достављају на српском језику. Непотпуне и неуредне понуде, као и понуде које садрже услов неће се узимати у рaзматрање.
Потенцијални закупци могу дати понуду за све три понуђене целине закупа (свака целина посебна понуда), а
могу и посебно само за неку од целина.
На самом отварању понуда стечајни управник ће дати могућност понуђачима да побољшају иницијалне понуде, до 3 пута, кроз писано побољшање понуда.
Учесницима који нису стекли статус закупца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана,
од дана проглашења најбољег понуђача. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом
о губитку права на повраћај депозита.
Порезе и трошкове (водног доприноса, пољарине, као и друге зависне трошкове који терете имовине која је
предмет закупа) који произлазе из закљученог уговора о закупу у целости, сноси закупац.
Одбор поверилаца даје сагласност на закључење уговора о закупу са најбољим понуђачем.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта закључује се у року од 3 радна дана од дана пријема сагласности одбора поверилаца.
Закуподавац није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду и не сноси никакве обавезе према понуђачима.
Oвлашћено лице: повереник, Зоран Миловановић, контакт телефон 064/816-10-74.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о
процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, дана 22. 02. 2016. године, донео је решење о обиму и садржају Студије о
процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција система за предгревање шарже на постројењу С-300 Каталитички реформинг, на к. п. бр.
3545 к. о. Војловица СО Панчево.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок „Прерада”, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја
на животну средину за предметни пројекат може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр.
39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време и то:
– једног АСИСТЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
- завршен стоматолошки факултет, студент докторских студија и просечна оцена током претходних студија најмање 8 (осам), као и остали услови предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним лицима засноваће се радни однос на период од три (3) године.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања конкурса, на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

Акционарско друштво „Feromont oprema”
из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77,
позива заинтересоване, да се пријаве
на

оглас, за послове:

1. Оператер на CNC борверку – 2 извршиоца, са искуством од најмање три године, на пословима машинске обраде на CNC машинама, са пробним радом од
два месеца.
Школска спрема: средња или виша стручна спрема машинске струке. За изабране кандиате биће организована посебна обука на CNC борверку.
Оглас је отворен до 20. марта 2016. године. Заинтересовани треба да поднесу пријаву са Curriculum vitae,
на адресу: „Feromont oprema” a. d. 26000 Панчево, Скадарска 77, или на e-mail: office@feromontoprema.rs.
Информације на тел. 013/331-277 od 8 до 15 сати.
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ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА „СЛАНИНИЈАДА”

СВЕТСКИ ПРАЗНИК ГУРМАНЛУКА
По двадесет девети пут су љубитељи доброг залогаја са свих
меридијана имали јединствену
прилику да у „најмаснијем” селу на планети уживају у неодољивим укусима и мирисима, а
могло се и свашта видети.
Док су, по обичају, халу запосели велики индустријалци,
напољу – од платоа у центру
па све до, малтене, улаза у село – своје месне прерађевине
и друге рукотворине изложили су мали произвођачи.
А било је чега год ти душа
иште.
Уосталом, као и увек на
„Светској сланинијади”...
Двадесет девета „Светска сланинијада” одржана је од 18. до
21. фебруара, уз присуство десетина хиљада гурмана приспелих с разних страна.
Победила мала Ивана
Манифестација је званично
отворена у четвртак у локалној
хали, а недуго затим проглашени су најбољи у четири категорије. Међу више стотина
приспелих узорака у категорији индустријске сланине прва
је била војловачка месара
„Бурјан”, испред панчевачког
„Плавог Дунава” и скореновачког „Папа”; победничку занатску произвео је Митар Марић из Мачката, такозвану
најдебљу Момчило Кнежевић
из Црепаје, а за сланину од
мангулице награђен је Качаревац Миле Филиповски.
За најбољу домаћу сланину
проглашена је она која је пријављена на име мале Иване
Трајковске из Качарева (друго
и треће место су заузели њени
суграђани Вукашин Вуковић и
Жељко Велиновски). Наравно,
тај специјалитет је припремио
њен отац Горан (42), који узга-

Весела екипица кулинара

ја неколико свиња само за
сопствене потребе. Интересантно је да се први пут пријавио за надметање, тек пошто
му је то саветовала управо четворогодишња ћерка, и то док
су се „мастили” омиљеним
специјалитетом.
– Сланина од свиње тешке
250 килограма одлежала је у
саламури три недеље. Потом
се један дан цедила у пушници, а девет дана смо испод ње
ложили тиху ватру. Ивана је
све време била са мном, што
не треба да чуди јер сланину
просто обожава, и то у комбинацији с млевеним парадајзом
– навео је Трајковски.
Председник жирија Милан
Балтић, професор на Ветеринарском факултету у Београду, учествовао је у оцењивању
још пре четврт века. Када је
реч о поменутом избору, он је
навео да је победничка домаћа
сланина била потпуно сазрела,

Приређена су и неизбежна
гастронадметања. У спремању
свињског паприкаша тријумфовао је тим кулинара из Сефкерина „Тата и синови”, док је
у кувању сланинарског пасуља
победио „Учитељ”, тачније
Брана Јовановић из Панчева.
Петсто штандова
Што се самог тока двадесет
девете „Сланинијаде” тиче,
било је баш онако како треба
да буде – и за гушу и за душу.
У преводу, било је толико тога,
пре свега, за љубитеље гурманлука, али и за оне склоне
вашарском проводу. С друге
стране, поред штандова са
сланином, чварцима, кобасицама, шварглом и другим
„шпецијама”, све више је излагача из других области – од
етно-група и удружења жена,
винара и цвећара па до разних
примењених уметника...
Чувена качаревачка манифестација и ове године је привукла огроман број људи, што је

слана таман колико треба и да
се просто топила у устима.
– Код домаће сланине потребно је да се произвођачи
придржавају старих технологија, да су свиње углавном теже од сто педесет килограма,
као и да је та сланина мање
месната од индустријске. Иако

отворило простор сваком ко је
имао шта да понуди. Преко
петсто излагача нудило је посетиоцима све – од игле до локомотиве. Цене су падале из дана
у дан, па је последњег дана било подоста акцијских понуда.
Без обзира на све већу кризу, према процени организатора, гостију је све више. Они суздржанији сматрају да је двадесетак хиљада људи продефиловало главном качаревачком штрафтом, а „смелији”
тврде да је тај број петоструко
већи. И ако је просечан износ
новца који ти белосветски
гурмани потроше око пет хиљада динара, то би у најгорој
варијанти значило да је у „најмасније” село стигло око милион евра.
Стога не треба да чуди што
све више Качареваца, али и
многих других, доживљавају
„Сланинијаду” као једну од
ретких прилика да поправе
свој кућни буџет.

се некад мислило да су масти
биљног порекла здравије, мишљења стручњака се последњих година мењају у корист
животињских масти. Тако је,
када се узме у обзир однос масних киселина, свињска маст
три пута исправнија од сунцокретове – нагласио је Балтић.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Сланина Иване Трајковски
најбоља домаћа

Цица

ОСНОВЦИ ЗИМОВАЛИ У ПРИРОДИ

Дивчибаре – рај за децу
Од несагледиве је важности
да деца са ових простора проводе што више времена на чистом ваздуху. У том погледу
годинама се као најомиљенија
дестинација издваја туристичко место Дивчибаре, где постоји панчевачко одмаралиште. Генерације основаца проводе део најхладнијег годишњег доба у предивном зимзеленом амбијенту, а тамо су се
од краја новембра до средине
фебруара, поред осталих, нашли и ученици из Омољице,
Новог Села, Иванова и Качарева.
Захваљујући томе што Град
регресира боравак деце у одмаралишту којим управља ЈП
Дирекција за изградњу и уређење Панчева, цена је доступна сваком родитељском џепу.
Тих недељу дана на планини Маљен, између Ваљева и
Мионице, за малишане представља време када могу много
да науче о природи, али и да
уживају у дружењу и забави.
Поред наставе и шетњи, за

њих су свакодневно организовани спортски турнири и
„дивчибарска” такмичења као
што су „Игре без граница”,
„Слагалица”, „Поетска ствараоница”...
Будући да је здравствена
заштита добро организована,
није било случајева озбиљнијег разболевања, а многе похвале за љубазност, услужност и чистоћу упућене су
помоћном особљу. По квалитету ни кухиња није заостајала, јер је ученицима и наставницима понудила квалитетан
и разноврстан мени, па чак и
изненађења у виду торти и
палачинки за оне који су прослављали рођендане.
Све то је допринело да се
деца врате кућама препуна незаборавних утисака, освежена
и спремна за учење и рад.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Маца пронађена прошле године с тешким повредама
потпуно се опоравила након
помоћи коју су јој указали
наши хумани суграђани.
Цица је стара око три године
и веома воли да се мази, а
навикла је на обављање нужде
у песку и на живот у стану.
Тражи удомитеље који ће је
волети цео живот. Стерилизација је обезбеђена.

Слаткиши
Две преслатке куце оштењене су пре око два месеца,
током хладних дана, и збринуте су код једне наше суграђанке. Жути је мужјак, а
црнка женкица.
Навикнути су на живот
у дворишту, али будући
да ће бити нижег раста, могу се држати и у кући.
Улепшајте живот себи и спасите један мали живот.

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

ТИТУЛА ДЕЈАНУ ПЕШИЋУ

ТАМИШ ГОСТУЈЕ У ЈАГОДИНИ
После једнонедељне паузе
због играња финалног турнира Купа Радивоја Кораћа
идућег викенда се наставља
првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије.
Мала пауза у шампионату је
добродошла тиму који предводи Бојан Јовичић, како би
се што боље припремио за
наредна искушења. Пред кошаркашима Тамиша је гостовање у Јагодини и мегдан
са истоименим домаћином.
Овај меч се игра у недељу,
28. фебруара.
У Првој српској лиги је одиграно 17. коло. Крис-крос
је гостовао у Црвенки, где је
изгубио са 75:69.
– Била је то тешка и прилично неквалитетна утакмица. Дворана је била ледена,
судије су толерисале чврсту и
на моменте прљаву игру домаћина, мало је ту било кошарке. Лоше смо започели
меч, али успели смо да се вратимо, да уђемо у егал завршницу. Нисмо успели да преокренемо резултат. Опет смо

показали незрелост, али и
мањкавости у поимању тимске игре. Нисмо имали жељу
и чврстину да и поред тешких
услова покажемо да вредимо
– рекао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.
Кошаркаши Динама не
знају за пораз у Другој српској лиги. Они су прошлог
викенда, у 12. колу, савладали Партизан из Шида са
86:81.
Играли смо добро у свим
сегментима. Момци су испоштовали све договоре из
свлачионице, а утакмица је
била таква да је могла да се
пружи шанса свим играчима. Најважније је да се што
боље уиграмо и спремно дочекамо најважније дуеле –
истакао је Ненад Раковац,
тренер Динама.
Већ у понедељак, 22. фебруара, Панчевци су одиграли и одложени меч у Банатском Новом Селу. Динамо је
био неумољив и у том сусрету, па је савладао домаћина
са 92:39.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Златна медаља и за
тим сениора
СД „Панчево 1813”
најбројнија у Новом
Саду
У Новом Саду је прошлог викенда одржано Првенство Војводине у гађању из ваздушног
оружја по А-програму. Конкуренција на ватреној линији била је веома јака, јер су се окупили најбољи стрелци у нашој покрајини, а љубитеље овог спорта у нашем граду посебно може
да радује податак да је СД
„Панчево 1813” био најбројнији, као и да је једини клуб који
је имао представнике у свим
дисциплинама, у обе категорије, и појединачно и екипно.
Наши суграђани су постигли изванредне резултате и
још једном су потврдили да
заузимају сам врх овог спорта
у Војводини и Србији. Надметање у Новом Саду је уједно
било и квалификационо такмичење за државно првенство
које ће бити одржано 12. и 13.

марта у Крагујевцу. СД „Панчево 1813” ће, наравно, имати
своје представнике, који ће
покушати да се и из срца Шумадије врате с трофејима.
Екипа сениора из нашега
града је у Новом Саду убе-

ОДЛИЧЈА СА СВИХ СТРАНА

дљиво освојила прво место,
док је подмлађени тим сениорки заузео друго место. Јуниорке су се такође окитиле
сребрним одличјем, а јуниори су зарадили бронзану медаљу.
Јунак Првенства Војводине
био је Дејан Пешић, који је с
594 круга освојио титулу шампиона у сениорској конкуренцији. У истој категорији Тијана
Коларик је зарадила бронзано
одличје с 389 кругова, док се
Габријел Даутовић пласирао
на четврто место с 587 кругова.
Исидора Стојановић се окитила сребром у надметању јуниорки (389 кругова), Ђорђе Јовчевић је био пети (573), док је

Марија Алексић била пета у јуниорској и седма у сениорској
конкуренцији (386 кругова).
Одлично су пуцали и: Ивана
Виславски (381), Бојана Николић (370), Анастасија Грујоски
(358), Вукашин Јосиповић
(566), Давид Даутовић (559) и
Никола Адвигов (547 кругова).
Сви чланови Стрељачке
дружине „Панчево 1813” заслужују похвале за приказано
у Новом Саду, али поред шампиона Дејана Пешића и осталих освајача трофеја, свакако
треба истаћи и Ђорђа Јовчевића, који се надметао у гађању
и из пушке и из пиштоља, као
и најмлађу учесницу Марију
Алексић.

У НЕДЕЉУ, 28. ФЕБРУАРА

КОМБАТ ЧЕЛЕНЏ – ДЕСЕТИ ПУТ
У Каћу је прошлог викенда
одржано Првенство Војводине
у џуду за кадете. У конкуренцији 144 млада борца из тридесет једног клуба одличне резултате су остварили и чланови ЏК-а Динамо.
Најуспешнија је била Андреа Стојадинов, која је освоји-

ла најсјајније одличје. Сребрна
одличја су заслужили Филип
Ринковец и Никола Достић, а
бронзама су се окитили: Анђела Радуловић, Марина Гавриловић и Вук Кошић.
На Првенству Војводине су
учествовали и чланови ЏК-а
Панчево, међу којима је најзапаженија била Јована Мило-

шев. Она се окитила бронзаном медаљом.
Најмлађи џудисти Динама су
се постигли успех и у Сремској
Митровици.
Златнe медаље су освојили:
Матеја и Марија Стојановски,
Милена и Милица Секуловић,
Милош Ђорђевић, Алекса Ђуровић, Тијана Стојанов, Ђорђе Јакимовски и Филип Француз.
Сребрна одличја су зарадили:
Никола Долинга, Уна Ембели,
Михајло Шугић, Немања Јурица, Матеја
Зубовић, Милош Стојановић, Андријана
Кртенић и Владимир Богдановски, а бронзама су се окитили: Дејан Долинга, Вукашин Дамњановић,
Никола Мирковић, Гордана Костић, Јелена Стојановски, Огњен Ђуришић и Петар Мљач.
Чланови ЏК-а Панчево су
учествовали на турниру у Лакташима. Немања Нишић је
освојио злато, а његова сестра
Милица се окитила бронзом.

Захваљујући удружењу „Српска Спарта”
и агилности наших суграђана Владимира
Јовановића и Далибора Милутиновића
љубитељи борилачких спортова у нашем
граду и околини имаће прилику да уживају у недељу, 28. фебруара.
Пред нама је прави борилачки спектакл, који ће бити одржан у Хали спортова на Стрелишту, а посетиоци ће моћи да
виде једанаест врхунских борби у дисциплинама ММА и К1.
Како организатори најављују, биће
то најбољи турнир до сада у нашем граду. Између осталих мајстора у рингу,
очи поклоника борилачких спортова
биће упрте у наше суграђане Огњена

Драгојерца, Александра Терзића, Далибора Милутиновића и Владимира
Јовановића.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ТЕКВОНДУ

КАДЕТСКИ ТУРНИРИ У ШАХУ

ПАНЧЕВЦИМА ШЕСТ МЕДАЉА

МАРКО РУШИ РЕДОМ

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА ЗАВРШАВАЈУ ПРИПРЕМЕ

„ГЕНЕРАЛКА” С ВОЈВОДИНОМ
Рукометаши Динама полако приводе крају припремни период. Пролећни део
првенства у Супер Б лиги
почиње 5. марта, а момци
које предводи Иван Петковић до тада ће одиграти још
два контролна меча.
У суботу, 27. фебруара,
„жуто-црни” ће на свом терену, од 10.30, одмерити
снаге с Кикиндом, а права
посластица за све љубитеље

игре с лепљивом лоптом
биће на програму у понедељак, 29. фебруара. Тог дана
ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати новосадска Војводина, најбољи
клуб са ових простора,
шампион Србије и учесник
СЕХА лиге, коју предводи
наш суграђанин Никола
Марковић.
Меч с Новосађанима почиње у 20.30.

Меч вечери ће бити ММА дуел између
Данијела Аранђеловића и Владимира Јовановића Марадоне.
Цене улазница износе 400 динара за
трибине и 600 динара за партер, а као и
увек, турнир ће имати хуманитарни карактер, па ће приход од продаје бити упућен
за помоћ Драгану Виторовићу, младом
спортисти из Вршца, који је после тешке
саобраћајне несреће остао парализован,
али је упркос томе основао Удружење параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ” и посветио се помагању другима.
Борилачки спектакл у Хали спортова
на Стрелишту почиње у 19.30. Овај догађај не би требало пропустити.

У Бугарској је прошлог викенда одржан велики међународни турнир у теквонду, на којем
су одличне резултате остварили и наши суграђани.
У веома јакој конкуренцији
Ми ња Бо јо вић је осво ји ла
нај сјај ни је од лич је. Зо ра на
Петричић и Милица Неделковски заслужиле су сребрне
медаље, док су се Јована Јовановић, Лара Бокун и Растко Достанић окитили бронзама. Иако су одлично радили,
овог пута су без трофеја остали Немања Јовановић и Лука
Бабић.

За панчевачке теквондисте је
надметање у Бугарској било само увод у још једну сезону која
ће бити препуна искушења,
изазова и великих такмичења.
Као и увек, треба очекивати да
ће наши суграђани успети да се
изборе за учешћа на балканским, европским и светским
шампионатима.
Сви заинтересовани клинци
који би желели да тренирају
теквондо, детаљније информације могу добити понедељком, средом и петком, од 19
до 22.30, у клубу на Тесли (изнад кинеске робне куће).

У организацији Центра за развој шаха
из Бе о гра да, про шлог ви кен да је
одржан велики кадетски турнир под
на зи вом Ме мо ри јал Александра Саше Црнобрње.
То традиционално такмичење, познато по богатим
наградама за учеснике, окупило је
око 100 талентованих младих шахиста из земље и иностранства, који су
били подељени у
три старосне групе.
Једини такмичар из
нашег града био је
Марко Милановић, кадетски
првак Србије, а његов наступ
је и овог пута био убедљив –
иако је учествовао у класи старијих од себе, у девет партија
је освојио свих девет поена.
Тиме је заслужио пехар, златну медаљу, робне награде, али
и још један бесплатан пансион
за званично Првенство Србије
у мају.

Недељу дана раније водећа
шаховска школа у Србији „Несторовић” организовала је
Отворено првенство. Ту су такође учествовали такмичари
из целе земље, играло се пет
кола, а Марко је учествовао у
класи две године старијих од
себе. Поново је у пет партија
освојио свих пет поена и још
једном потврдио своју доминацију у кадетском шаху.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОДЛИЧАН СТАРТ
КАЈАКАША
Првенство Србије на кајакашким ергометрима одржано
је прошлог викенда у Новом
Саду. На том такмичењу је
учествовало 230 такмичара из
19 клубова, а надметали су се
пионири, кадети, јуниори, сениори и ветерани.

Тренер ККК-а Панчево је у
Нови Сад повео 11 чланова тог
клуба, који су постигнутим резултатима потврдили да је
зимски циклус тренинга квалитетно одрађен. У наш град
је стигло чак пет трофеја.
Да ће представљати истинско појачање ККК-у Панчево,
репрезентативка Србије Биљана Релић потврдила је освајањем најсјајнијих одличја на
200 и 500 м. Кадет Алекса
Левнајић био је први на 200 м,
док је на деоници од 1.000 м
освојио сребрно одличје. Кадеткиња Марија Љубобратовић зарадила је бронзу у
спринтерској дисциплини на
200 м.
На досадашњим првенствима Србије на кајакашким ергометрима ово је био најуспешнији наступ такмичара ККК-а
Панчево. Сезона је почела на
најбољи могући начин. Ако се
по јутру дан познаје, не треба
сумњати у нове трофеје чланова клуба из нашега града.

ЗЛАТО ИЗ БОЊХАДА
У мађарском граду Боњхаду
17. фебруара одржан је међународни атлетски митинг у
дворани, на којем је наступило више стотина учесника из
југоисточне Европе, који су се
надметали у категоријама од
пионира до сениора.
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АТЛЕТСКИ ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ДВОРАНИ

ТРИ СРЕБРА И ДВЕ БРОНЗЕ ЗА ДИНАМО
„Падали” лични
рекорди
Одлична увертира
за нову сезону
У новоотвореној атлетској дворани у Београду прошлог викенда је одржано Првенство
Србије у атлетици за сениорке
и сениоре. Надметање је било
веома интересантно и квалитетно, а чланови АК-а Динамо
успели су да освоје три медаље.
Милош Гашовић је у трци
на 1.500 метара поставио нов
лични рекорд од 4,12 минута
и тако зарадио сребрно одличје. И Зорана Барјактаровић је оборила сопствени рекорд. Она је деоницу од 60
метара истрчала у времену
7,74 секунде, што јој је било
довољно за вицешампионску
титулу. Занимљиво је било
после ове трке. Наиме, одмах
након проласка кроз циљ Зорана је проглашена за победницу, а славље у редовима
Динама трајало је пуних петнаест минута. Онда се с разгласа чуло да је после поновног прегледања фото-финиша трке одлучено да је наша
суграђанка ипак друга, а победа је припала такмичарки
Црвене звезде. Без обзира на
пропуст организатора и горак укус који је свакако
остао, ни Зорана ни било ко у

Александар
Живковић

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Уб: ТЕНТ–ДИНАМО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Инђија: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Јагодина: ЈАГОДИНА–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ
субота, 15.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ПИНК
субота, 17 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Н. Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Суботица: СПАРТАК 2 – ОДБОЈКА 013

3:2

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС

75:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО

86:61
39:92

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БОРАЦ ПРОШЕТАО КРОЗ НОВИ САД
Утакмицама шеснаестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Првој лиги за одбојкаше. Екипа старчевачког
Борца је наставила победнички низ, па се и из Новог
Сада вратила са освојена три
бода. Момци које предводи
тренер Драгољуб Стојановић
оправдали су улогу фаворита
и без већих проблема остварили дванаесту првенствену
победу: Нови Сад – Борац
0:3, по сетовима 21:25, 12:25
и 16:25.
У малој сали СПЕНС-а,
пред око 200 љубитеља игре
преко мреже, нешто више узбуђења и неизвесности виђено
је само у првом сету. Домаћин
је само на почетку сусрета
успевао да колико-толико парира фавориту из Старчева,

али су Дача Милошевић и његови саиграчи додали гас када
је требало, па су без већих трзавица сет решили у своју корист.

Победник је тада већ био
одлучен, јер је у наставку меча
играо само један тим – онај из
Старчева. Новосађани нису
имали решење за расположе-

У Старој Пазови је прошлог викенда одржано финале Купа
Србије за одбојкашице. Пред почетак утакмице за трофеј
председник Удружења одбојкашких тренера Србије Богдан
Сретеновић уручио је признања најуспешнијим тренерима
млађих категорија у прошлој сезони.
Између осталих, награђен је и Слободан Радивојевић, бивши тренер кадеткиња и јуниорки Визуре, с којима је освојио
Првенство Србије. Популарни Бобан је од августа прошле године помоћни тренер Александру Владисављеву у сениорском погону панчевачких „лавица”, али је и тренер млађих
селекција ЖОК-а Динамо, с којима такође има много успеха.

Стране припремио

Овог викенда

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПРИЗНАЊЕ БОБАНУ РАДИВОЈЕВИЋУ

У конкуренцији млађих пионирки Ана Драгојевић, чланица Атлетског клуба Тамиш
из нашега града, освојила је
златну медаљу у трци на 600 м
у изузетно јакој конкуренцији.
Ана Драгојевић је тако показала да има велики потенцијал, који превазилази оквире наше земље. Из Србије је
око 50 атлетичара учествовало
на овом такмичењу.

АК-у Динаму не сме да буде
разочаран – титула вицешампиона државе свакако је
успех за дивљење. Свака
част! Штафета клуба из нашег града освојила је бронзану медаљу у трци на 4 x 400
метара, а трчали су: Данијел
Козловачки, Петар Ивачковић, Марко Аврамовић и Милош Гашовић.
То је било прво сениорско
такмичење у новој атлетској
сезони. По свему приказаном,
у АК-у Динамо могу да буду
задовољни урађеним током
припремног периода.
На истом месту је одржано
и Првенство Србије за млађе
јуниоре, на којем је Динамо
зарадио два трофеја.
Анђела Тасић је освојила
друго место у трци на 400 м,
док је Иван Божанић на истој
дистанци био трећи. У трци на
400 м за девојчице пето место
је заузела Сара Аврамовић.
Треба нагласити да су чланови
Динама били млађи од својих
ривала, па зато њихове медаље
још више добијају на значају.
Од њих ове године треба очекивати и прве наступе у репрезентацији Србије.
У тркама млађих категорија
Стефана Стоилковић и Андреја Божанић заузели су четврта места, а медаље су изгубили за десете делове секунде.
Поред оваквих младих такмичара АК Динамо не треба да
брине за своју будућност.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

не госте, па је после нешто више од сат времена на семафору стајао резултат 0:3.
Борац је играо у саставу: Гаврилов, Милетић, Рајковић,
Бојковић, Милошевић, Спасојевић, Милић, Меденица, Симић, Кнежевић, Познић и
Зиндовић.
После ове рунде шампионата
Старчевци и даље заузимају четврто место на табели, а предстојећег викенда неће бити првенствених утакмица због играња
финалног турнира Купа Србије.
Прошлог викенда је стартовао други део сезоне у Другој
лиги „Север”. Екипа Одбојке
013 је у првом колу гостовала
у Суботици, где се достојно супротставила изразитом фавориту. Панчевке су изгубиле од
Спартака 2 са 3:2, али су успеле да освоје вредан бод.
Девојке које предводи тренер
Иван Радивојевић играле су
максимално ангажовано од самог почетка, а да је било мало
више спортске среће, резултат
је могао да буде и другачији.
Поред већ искусних и стандардних Јоване Марић, Александре Петровић, Ање Лаловић, Александре Гаић, Ирине
Иричанин и осталих девојака,
запажене су биле и дебитанткиње у сениорском саставу Одбојке 013 Николина Митровић и
Светлана Ћирилов.
Наредног викенда Панчевке
гостују у Инђији.

ТРОФЕЈИ ИЗ ВАЉЕВА
У оквиру припрема за предстојећа значајна такмичења,
чланови КК-а Младост из нашега града су прошлог викенда учествовали на турниру у
Ваљеву, где су у конкуренцији
380 бораца из 27 клубова
остварили запажене резултате.

Златне медаље су освојили
Тара Ђурђевић и тим женских
нада у борбама, у саставу: Јована Новаков, Анђелина Јаредић, Милица Миловановић и
Анастасија Јаредић. Сребрно
одличје у катама заслужила је
Јована Новаков, а бронзама
су се окитили: Анђелина Јаредић и Наталија Гавриловић у
борбама и Тара Ђурђевић у
катама.

ШАХОВСКИ КУТАК

Kovacs
АКТИВНОСТИ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА БОРАЦ ИЗ СТАРЧЕВА

ИГОР МАТИЈАШЕВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Ових дана је врло живо у Фудбалском клубу Борац из Старчева. Ради се на све стране, само пршти... Последњег дана
јануара одржана је и ванредна
скупштина клуба, на којој је
промењен председник.
Дотадашњи први човек Борца
Мирослав Кужет поднео је
оставку, а на његово место једногласно је изабран Игор Мати-

јашевић. Поред новог председника, Извршни одбор чине и:
Сретен Јевремовић (потпредседник), Милош Филиповић,
Владан Стојчев, Иван Николић,
Витомир Филиповић, Милојица
Ћирковић, Миленко Смиљанић
и Јован Перовановић. Секретар
клуба је Петар Орешковић.
Активно је и на терену.
Шеф стручног штаба Миљан

Блазовић је прозивку првотимаца извршио 13. фебруара, а тиме су и званично почеле припреме за пролећни
део сезоне у Првој јужнобанатској лиги. Током зимског
периода клуб су напустили
Предраг Марковић, Стеван
Хајдуков и Саша Јовановић,
а нови фудбалери Борца постали су Никола Обрадовић,

Марјан Милојевић и Стеван
Николов.
У првој контролној утакмици Старчевци су у Јабуци победили домаћу Југославију са
4:1, а у недељу, 28. фебруара,
одмериће снаге са Старим Тамишем. Планирано је да „генералка” буде одиграна 5.
марта, али још увек се не зна
противник.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дa2)
Избор Р. Радојевић
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ОДРЖАН ПРВИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

ОЛИВЕРОВА МЕСЕЧИНА
ВЕДРИНОМ ОБАСЈАЛА ГРАД
У знак сећања на једног од
најталентованијих панчевачких музичара – рокера и
тамбураша Оливера Месароша, чије је плодно стваралаштво пре осам година
прекинула тешка болест, од
2011. године приређивани
су концерти под називом
„Оливеру у част”.
Већ наредне године дошло се на идеју да се из
истих, племенитих разлога
организује и фестивал, што
је, сплетом околности, реализовано тек протеклог викенда.
Манифестација „Moonwalk” је у два дана окупила
неафирмисане али перспективне младе бендове, као и
оне прекаљене, и на тај начин пропагирала све оно чиме рокенрол зрачи –
квалитетну музику, дружење
и, наравно, љубав.
Фестивал је добио назив по
бенду „Moonwalkеrs”, чији
је спиритус мовенс био
управо Оливер Месарош, а
проистекао је из концерата
које је иницирао његов ученик Никола Антић из „ПХ
бенда”.

другим ређали су се домаћи
састави – „Reflexi”, „Коста и
Милена”, „Саша и Милан”,
„The Sand”, „Пројекат” и
„Млади Џек”, као и гостујући бендови „Контраудар”,
„Клотљуди” и „Фобос” из
Београда и „Holloklok” из
Вршца.
Иако су се неки млади
музичари стидљиво попели
на бину, након добрих наступа, са широким осмехом
сишли су с ње, а било је и
бендова који су прашили
као да су са сценом срођени.
У наставку те вечери представила се „Цензура”, која је
осамдесетих година харала
панчевачком сценом, а сада,
након толико година, испоставило се да су чланови те
групе још увек у одличној
кондицији, па је свирка за
незаборав логичан резултат.
Потом је наступила и сама
Неда Месарош и презентовала свој пројекат „Прстен”.
Извела је неколико нумера
са свог истоименог албума, а
пратила ју је група пријатеља који су на бину изашли
готово без иједне пробе, што
се ни на који начин није могло приметити.

Али шта ће рећи други?!

феноменални „Blues Delivers”, а Дејана, Гаги, Миле,
Раде, Давор и Смуђ поново
су фуриозно „испоручили”
дозу аутентичног блуз-рока.
Њих су на стејџу заменили
они без чије иницијативе
свега овога не би ни било –
„ПХ бенд”. Једина замерка
била је то што нису дуже
свирали, а можда и хајлајт

„Магацин” и „Валхала”,
предвођени вокалним солистима нестварних могућности – Сањом и Драшком.
Прво издање фестивала
„Moonwalk” затворио је поменути Бане и, заједно са
Зеком и Белим, као и увек
направио прави шоу.
Резиме је да је дворана
„Аполо” била пуна обе вече-

Када сте последњи пут сели на љуљашку? Или скакутали улицом
као дете? Када сте покушали уснама ухватити пахуљице? Када
сте се насмејали из свег гласа?
Сећате ли се свог првог бицикла? Памтите ли како је то диван
безбрижан период био? Зашто не бисте урадили нешто од наведеног и поново срели дете у себи? Пробајте, оно вам већ трчи у
загрљај!

Немам ти ја времена за то!

вечери био је кад се Невени,
Клеци и другарима прикључио виртуозни Бане Глуваков. Трећи и четврти по
реду свирали су бендови
Оливерова супруга Неда
је, држећи се идеје да прво
вече буде посвећено неафирмисаним бендовима,
недељама пред сам догађај
пажљиво селектирала учеснике.
– Већ тада сам стекла непогрешив осећај да је реч о
изузетним младим људима, а
снимцима које су слали уверили су ме у квалитет ауторског материјала. Наступи
неафирмисаних састава су
снимљени, на монтажи материјала се управо ради и чим
буде завршено, снимци ће
бити постављени на интернету, а сви учесници ће добити
свој примерак це-деа. То ће
им, поред захвалница, бити
материјални доказ о учешћу
на првом фестивалу „Moonwalk” и, надам се, одскочна
даска за даље стварање – навела је Неда Месарош.
Те прве вечери у петак,
19. фебруара, у дворани
„Аполо”, упркос получасовном закашњењу, текло је све
како је најављено. Један за

ри, да је било и много младих и оних „младих у
души”. Тај микс је обојио
атмосферу у ведрину Оливерове месечине, а он је тих
ноћи сасвим сигурно, као и
некад док је својом музиком
разгаљивао многа срца, слао
позитивне вибрације с неког бољег места.
Задовољни организатори
захваљују на подршци Граду Панчеву, Дому омладине
и медијским спонзорима и
свима поручују да се не препуштају новим, сумњивим
музичким таласима, као и
да обавезно дођу наредне
године.
Неће погрешити, без
сумње...
Ј. Филиповић

Вече је окончано у великом
стилу када се по целој дворани разлила неспутана енергија електро-дуета „Transeen”.
Напослетку, главни актери
ове приче, артисти под псеудонимима Рон и Роко, позвали су све присутне на сцену,
што су многи без устезања
прихватили.
Субота, 20. фебруар, друго вече фестивала „Moonwalk”, била је предвиђена за
ведете панчевачке рок сцене. Први је на сцену изашао

Када сте последњи пут позвали своје пријатеље с којима сте као
клинци играли баскет? Знате ли, без помоћи „Фејсбука”, где су,
шта раде, мучи ли их нешто? Сећате ли се како су то лепи дани
били док сте под обручем заједно сањали будућност?
Пронађите ту вашу стару лопту, позовите их. Истребите коров
с драгих успомена. Пробајте. Бар један ваш пријатељ чека крај
телефона, сам...

Па и нас су тако учили!
Стигли су неки нови клинци, ваша деца, ваши унуци... Јесте ли
их већ научили свим правилима? Ово смеш, оно не смеш, овамо
не можеш, тамо мораш, ово је забрањено, овако обавезно, онако никако! Зашто? Зато! Научили сте их, знамо.
А јесте ли им већ показали како да се радују животу? Како да
воле, да буду срећни? Али на свом примеру. Јесте ли? Јесте ли
стварно?
Д. Исаков
Д. Кожан

µ

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Нера Петровић,
средњошколка:
– С обзиром на то
да сам кажњена,
највероватније нећу
никуд ићи. Можда ћу
у току дана свратити
до „Авив парка”,
а остатак времена
ћу провести учећи.

Мартина
Томљановић,
гимназијалка:
– Током викенда
увече ћу изаћи
у кафић „Град”,
а планирам и да
учим за школу, као
и да се одмарам и
прочитам неку књигу.

Теодора Рапајић,
средњошколка:
– За викенд планирам
да с другарицама
одем у биоскоп, али
и на неку журку увече.
Такође, морам да
учим биологију,
па ћу томе посветити
доста времена.
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