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ФОТО НИКОЛА СТОИЛКОВИћ

Култура

ЕПИЛОГ СУМЊИВИХ РАДЊИ У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

КРИМИНАЛ У ДРЖАВНОJ УСТАНОВИ?
Полиција поднела
кривичне пријаве против
директорке Бранке
Милојевић и њеног
помоћника Давида Стокића
Осумњичени да су оштетили
Апотеку за више милиона
динара
Локална самоуправа
годинама ћутала
Против директорке Апотеке Панчево
Бранке Милојевић и финансијског
директора те установе Давида Стокића Полицијска управа Панчево је
прошле недеље поднела кривичне
пријаве због сумње да су злоупотребили службени положај. Случај је
прослеђен Вишем јавном тужилаштву у Панчеву. Гордана Чолић, виши јавни тужилац, изјавила је за наш
лист да ће „тужилаштво до краја недеље размотрити наводе кривичне
пријаве и донети одлуку да ли ће ставити наредбу за спровођење истраге
за осумњичене или ће евентуално
тражити допуну кривичне пријаве”.
Она је додала да су кривичне пријаве
поднете и против Љубише Стокића,
директора предузећа „Интерпо” из
Пожаревца, и Милорада Арсића, директора „Арс тонуса” из Београда, за
помагање у кривичном делу злоупотребе службеног положаја.
Бранка Милојевић и Давид Стокић
сумњиче се да су набављали и авансно
плаћали одређене артикле и услуге поменутим фирмама без спровођења
тендера, а да притом те услуге односно
производе нису никад ни добили. Конкретно, њима се ставља на терет да су
од фирме „Интерпо” купили 3.600 комада плишаних лоптица за рекламне
сврхе. Апотека је износ од 2.954.880
динара платила авансно, а испорука је
извршена у року од три месеца. Руководство тврди да су крајем децембра
2014. године у установу стигле плиша-

Лекове и одређене артикле надлежни у Апотеци
набављали су без тендера
не лоптице, које су подељене грађани- плаћен је авансно, а сумња се да пома као поклон уз куповину одређених менуте услуге никада нису пружене
производа од краја децембра до почет- Апотеци. Установа је с том фирмом
ка фебруара. Међутим, у Апотеци не закључивала сличне уговоре и претпостоји ниједан документ који доказу- ходних година. За поменута дела дије да су лоптице купљене и испоручене. ректорка Апотеке и њен помоћник
Од поменуте фирме, чији је власник могли би да одговарају за кривично
отац Давида Стокића – Стојан Стокић, дело несавесног рада у служби и злоруководство Апотеке је од 2012. до употребу службеног положаја, а за2015. године набавило лекове с нега- прећена казна за та дела је до осам,
тивне листе у износу од преко 30 мили- односно до дванаест година затвора.
она динара.
Мистерија о томе колико је радника директорка Апотеке Панчево заЗа услуге декорације објеката два
послила, коначно је разрешена. До
милиона
Други нелегални посао за који се тог јавног податка – колико има засумњиче Бранка Милојевић и Давид послених у државној установи – није
Стокић односи се на фирму „Арс то- било лако доћи. Познато је да дирекнус”, чији је власник Миодраг Ар- торка у неколико наврата није хтела
сић, иначе књиговођа породице Сто- да нам одговори на то, али ни на друкић. Давид Стокић је био оснивач и га питања, а том информацијом није
власник фирме „Блистер пак”, чији располагала ни Градска управа. Преје власник сада Арсић, јер је Стокић, ма подацима које смо добили из Ренакон што је ступио на место финан- публичког фонда за здравствено осисијског директора Апотеке Панчево, гурање, у фебруару 2015. године на
2012. године, оснивачка права пре- платном списку се налазило 166 занео на Арсића. С фирмом „Арс то- послених. Међутим, бројке из Апотенус” Апотека је прошле године за- ке говоре да је на дан 31. 12. 2013. у
кључила уговор без спровођења јавне установи радила 171 особа, од чега
набавке за одређене услуге (дељење 146 на неодређено време, 22 на одререкламног материјала и декорисање ђено време, а три радника су била анобјеката). Износ од 2.287.920 динара гажована на привременим послови-

ма. Процењује се да је током прошле
године запослено још око двадесеторо људи, јер су отворена три нова
објекта. Колико је нових лица нашло
ухлебљење у Апотеци, није тешко израчунати ако се узме у обзир податак
да је 31. 12. 2012. у тој установи радило сто тридесеторо људи. Како би
оправдала примање нових радника,
директорка је 25. 9. 2014. чак променила Правилник о систематизацији.
Подсетимо, од 1. јануара 2014. до 31.
децембра 2015. на снази је забрана
запошљавања нових радника у јавном сектору, у оквиру измена Закона
о буџетском систему.
Одговор после 48 дана
Због постојања индиција да су се у
Апотеци Панчево преко страначкорођачких веза запослиле Сандра Јовановић, Лидија Лазић и Ивана Ивановски, „Панчевац” је крајем јануара ове
године у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, градоначелнику Панчева
Павлу Раданову и директорки Апотеке Панчево Бранки Милојевић послао
захтев за добијање информација о томе када су се поменуте особе запослиле, на којим радним местима и с којом стручном спремом. Из кабинета
градоначелника у законском року од
15 дана стигао је одговор да „Градска
управа не располаже траженим информацијама и да исте можемо затражити од Здравствене установе
Апотека Панчево”. Од директорке те
установе, како је писало у уводнику
прошлог броја „Панчевца”, после 48
дана смо добили одговор без суштине. Поново је цитиран члан 14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја – да „орган
власти неће тражиоцу омогућити
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако
би се тиме повредило право на приватност... осим ако је лице на то пристало, ако се ради о личности, појави
или догађају од интереса за јавност”.
» Наставак на страни 8
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Опасност – весели
кочијаши!
На улазу у наш град девојка је покошена аутомобилом којим је управљао човек са 1,9 промила алкохола у крви! Страшно!
И поред бројних медијских кампања чији је циљ да се возачима објасни да је, када су под утицајем алкохола, јефтиније, безбедније и сврсисходније платити такси него седати за волан – хорори нам се и даље дешавају. Изгледа да обавештења и апели немају специфичну тежину, па
је логично да ствари морају да се мењају, а прва ствар на подужем списку промена требало би да буде увођење много строжих санкција.
Ако знамо да данас судови пијане возаче-убице кажњавају с тек неколико година затвора, као и да пребукирани затвори нагоне правосудне
органе да благе казне преиначавају у још блаже – јасно је да страх од
тамновања пијанцима није повод да размисле о томе да ли ће возити пошто се нашљемају. Јок, изгледа да је вожња у таквом стању за њих чак и
изазов, прилика да се докажу себи и евентуалним сапутницима.
Држава мора да реагује новом казненом политиком, иначе грађани
неће више смети да изађу на улице, као у доба револверашких обрачуна
на Дивљем западу. Само, овог пута их неће погађати залутали меци, већ
предњи делови аутомобила „весело” напојених „кочијаша”.

Среда, око поднева. Возила с паркинга Градске управе уклоњена. Радници јавних предузећа чисте, празне канте, лицкају околину... Ту је и цистерна, вода спира последње трагове прљавштине с тротоара, плочника
у парку и коловоза. Све је цакум-пакум.
Не, то није уобичајена слика из центра града. Да јесте, ова држава би
се звала Норвешка, а прича о сређивању јавних површина и упослености запослених у јавном сектору не би стигла до друге стране, на којој су
коментари. Можда би се појавила тек фотка, да се похвалимо колико
смо лепи; а и то би нама Норвежанима с временом досадило.
Не, у среду није био Дан града, нити је почела традиционална априлска акција одношења кабастог смећа; још увек је март.
Не, није нам у посету дошао председник најјаче странке и премијер.
Не, не знамо када ће и којим поводом доћи, а да није у питању предизборна кампања.
Па, шта се онда догодило: у Градску управу требало је да стигне Небојша Стефановић, потпредседник најпопуларније партије, али у својству министра полиције. Решио је да обилази градове и разговара с грађанима о
свему што их тишти. То подсећа на путешествије Зорана Ђинђића под називом „Србија на добром путу” из 2002. Додуше, главни актери су, из милион разлога, неупоредиви, па стога апстрахујте претходну реченицу.
Желели бисмо да нам чешће долазе: Стефановић у посету, а Ђинђић
у мисли. У првом случају центар града би чешће сијао, а политички неопредељени или другачије опредељени грађани били би у прилици да –
ако успеју да се преко мноштва окупљених напредњачких функционера
и активиста, као и мејнстрим опредељених грађана пробију до сале у којој се разговор одвија – поставе нека права питања, чији циљ није улагивање партијском прваку. И да сачекају да виде да ли ће добити конкретан одговор.
Ђинђић у мислима нам треба више него икад раније. Ем су његови
страначки следбеници после атентата дали све од себе да се уживе у улогу скакаваца на чијем су менију године наших живота (у чему се посебно истицао „доајен глумишта” Б. Тадић), ем су се наследници његових
следбеника на власти потрудили да нам сликовито покажу да увек може бити горе од јако лошег: пензије – до виђења у неком другом животу, куповна моћи грађана – ај здраво, надо – збогом.
„Није гарантована ствар да смо ми освојили демократију, да идемо у
економске реформе, да идемо према Европи. То је шанса која може да
буде прокоцкана сутра и да паднемо назад као Румунија, да се десет наредних година батргамо, да после десет година и ми имамо неку комичну владу, која ће поново да каже – хоћемо у Европу, после изгубљених
десет година.” (З. Ђинђић, 2002).
Да ли ће се историја још једном, за десет нових година, поновити?

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

***

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Одлив удавача
Поред Гуче и „Егзита”, странци просто обожавају провод на београдским сплавовима. Листом одговарају да се разлог крије у обиљу оскудно
одевених и ултрасексепилних лепотица. Имућни западњаци не крију
усхићење не само изгледом већ и срдачношћу, па чак и топлином згодних Београђанки.
Хмм, ту нешто не штима, будући
да свако (од нас овдашњих смртника) ко је имао прилике да општи с
престоничким фрајлама, за опис
профила њихових личности радије
би употребио придеве као што су
ароганција, уображеност, надменост....
Па, у чему је фора?!
У последње време све је уочљивија тенденција да је женска лепота (уз
несебичну помоћ голотиње) наша
највећа „извозна шанса”, поред од-

лива мозгова и распродаје фудбалских талената.
У томе смо бар познати диљем целе
кугле земаљске (те Станијина гуза сија на тераси у Дубаију, те Сорајине дуде шљаште у Лас Вегасу...), а „свежа
роба” нуди се на све стране. Најдаље
су отишле плејбек звездице „моделсице” (чувена фирма за пласман генетски модификованог женског меса), које су за један светски познат сателитски канал урадиле серијал о путовању са задатком да буду што разголићеније и никако не проговарају.
И њима је примарни циљ пласман
на „инострано тржиште”, то јест
жудња да се, попут својих „славних”
претходница, атрибути(на)ма наметну богатим западњацима, а све
више и источњацима.
Узори су им извесна Сандра Мељниченко, чији супруг Рус, тајкун, барата милијардама долара, а само
свадба их је коштала „тричавих”
тридесет милиона зелембаћа; као и
Ивана Берендика, удата за једног од
оснивача „Гугла”, која се „злопати” у
„скромној” вили на Флориди, вредној „једва” седам милиона
Да је изглед ударни адут за гала
удају, знају и многи „брижни” родитељи, па своје мезимице од малих
ногу припремају за време када ће се
одлучивати о њиховим судбинама.
Битно је само домоћи се што боље
позиције на „драфту” и освојити премију у виду гламурозне свадбе или
башкарења у скупоценим вилама.
И није претерано важно да ли ће се
до тога доћи преко медија, таблоида,
друштвених мрежа... Или пак тако
што ће се стренџерима продавати
финоћа на нареченим сплавовима.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Чудни су путеви господњи за тутањ из уклете „сабарбије” – једни то
раде на мозак, други уз помоћ копачки и „бубамаре”, док су некима
сасвим довољне и оне ствари...
Ј. Ф.

О мањку/вишку
простора
Чудно звучи констатација да Панчево истовремено пати и од мањка и од
вишкa простора за културне садржаје. До тог парадоксалног стања стигло се тако што су због мањка направљени нови или адаптирани постојећи простори, који би затим постали
чист вишак. Наиме, у последњих неколико година Панчево је постало
богатије за: Летњу позорницу у Улици цара Душана (с просечно једним
догађајем годишње, под условом да
лета нису сувише кишовита), модерну бину на Тамишу, на којој су за две
године постојања одржана два концерта (или само један?), и мобилни
павиљон у центру града, који је од
септембра 2014. до данас послужио
за потребе Бијенала, доделу пакетића и... ништа више. Није згорег поменути и гломазан и нефункционалан
Изабински простор у оквиру Културног центра, чије бројне просторије
(без прозора) једва да ичему служе...
С друге стране, реституција виси
за вратом Културном центру Панчева, многи се питају шта ће бити с Галеријом савремене уметности, док
зграда Магистрата никако да буде
доведена у ред како бисмо коначно
поново имали сталну поставку Народног музеја.
Д. М.

Зоран Т. Поповић

• Даће бог, ако бог да!
• Миш је добио грип, па је сео у џип. И отишао да закаже преглед код изабраног лекара.
• Сви смо ми чиповани. Кад већ водимо псећи живот, ред је да
знамо ко нам је газда!
• По најновијим истраживањима „Менсе”, Панчевци су најинтелигентнији у Србији. То им је од ваздуха.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Чамац плови травом. Или – насукао се. Истина је у оку посматрача.
На кеју, откад се промолише сунчеви зраци
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ ПОЛАКО УЛАЗИМО У ЕУ. НАШИ ГРАЂАНИ ВЕЋ ИДУ У РУМУНИЈУ У ПЕЧАЛБУ!
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НАСТАВЉА СЕ ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА

КАЗНА БЕЗ ЗЛОЧИНА
Минималац за
образовање
и васпитни рад?
Професорима и
наставницима
фебруарске плате
смањене за око
2.000 динара

УСПЕХ КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

Златна плакета и
награда за костим

Пре 19. марта
штрајкачима се плате
нису смањивале!
Сукоб на релацији држава–
–просветари се наставља и нико не зна када ће се штрајк
окончати. Кад је реч о Панчеву,
мањи број панчевачких школа
доследно спроводи законом
прописану непослушност и часови у њима трају тридесет минута. Шест образовних установа у нашем граду је у понедељак, 23. марта, обуставило наставу на један дан у знак протеста због тога што су директори
школа, по налогу министра
Вербића, умањили личне дохотке за протекли месец.
У свим панчевачким школама смањене су плате професорима и наставницима који су у
штрајку. Наиме, Актив директора панчевачких школа одлучио је да се за сваки час који је
одржан скраћено, запосленима одузме трећина зараде, или
33 процента. Међутим, зарада
за припрему и друге активности (седнице, такмичења, додатна настава и друго) исплаћена је у пуном износу, па се
умањење плата у коначном обрачуну креће од пет до шеснаест процената. Према конач-

Сасвим јасне поруке, псссст...
ној рачуници, панчевачким
просветарима је лични доходак умањен за око 2.000 динара. Процењује се да ће следећег месеца умањење бити чак
6.000 динара, тако да ће панчевачки просветари добити зараду на нивоу минималне.
Унија просветних радника
Србије најавила је да ће против директора бити поднете
пријаве због тога што су без законски спроведеног поступка
и издавања решења смањили
зараде радницима. Представници државног послодавца су
на основу дописа Министарства просвете, у коме се тражило да се штрајкачима материјално обезвреди скраћени
минули рад, смањили плате а
да нису, на пример, спровели
дисциплинске поступке и из-

дали решења о томе. Остаје
нејасно по ком основу је то
учињено ако се зна да претходне зараде, до 19. фебруара и
налога министра, нису биле
умањене, премда су школе месецима пре тог датума радиле
такође скраћено.
Недавно је панчевачке просветаре додатно забринула и
информација о томе да ће
следеће године бити пет одељења мање у нашим средњим
стручним школама, тако да ће
поједини професори у школској 2015/16. остати без одређеног броја часова. Према речима Станише Бањанина, начелника Школске управе Зрењанин, разлог укидању одељења није број матураната, јер
ће их ове године у Јужнобанатском округу бити 250 више

него прошле године, већ то
што се на појединим смеровима већ у два уписна рока пријављује знатно мањи број ђака
од предвиђеног. Како сазнајемо, ова мера Министарства
просвете у складу је с планом
да се ове године на територији
Србије рационализује број
одељења, тј. укине између пет
и шест процената разреда.
Ако се томе придода и најављено укрупњавање броја часова (одређени проценат запослених у просвети ради с непотпуним фондом), као и поново актуелизовано повећање
норме часова, сасвим је јасно
на шта је министар Вербић
мислио кад је рекао да је
10.000 запослених вишак у
просветном систему.
З. Станижан

ФОТО-КОНКУРС „ПАНЧЕВЦА” И АГЕНЦИЈЕ „FLY FLY TRAVEL“

После градских, регионалних и покрајинског такмичења прошлог викенда, 21. и
22. марта, у Чачку је одржана завршна манифестација
кореографисаног фолклора
у категорији одраслих – првих ансамбала. На њој је
КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП освојио златну плакету за програм у целини и
специјалну награду за најаутентичнији костим приказан
у колажу игара из Шумадије.
Према речима Дејана
Трифуновића, уметничког

директора КУД-а „Станко
Пауновић”, тим успехом је
потврђен континуитет квалитетног рада и одличних
резултата, који то друштво
већ петнаест година сврставају у ред најбољих ансамбала у Србији.
Поред колажа игара из
Шумадије, панчевачки КУД
је извео и песму старије вокалне праксе из Скопске Црне Горе „Извика мома Драгињка” и сплет народних мелодија и игре Срба из Скопске Црне Горе.
Д. М.

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ ПРЕДШКОЛАЦА

Дипломе
за све учеснике
Традиционална манифестација
под
називом
„Олимпијске игре предшколаца”, коју организује
Предшколска
установа
„Дечја радост”, почела је у
понедељак, 23. марта, и
траје до четвртка, 26. марта. У Хали спортова на
Стрелишту надметало се
720 малишана из 35 пред-

као што су игра с палицама, гимнастика, игра с падобраном и друго.
Како је за наш лист изјавила Љиљана Војнов, заменица директорке ПУ „Дечја
радост”, циљ манифестације је приказивање активности које се спроводе током године, уз стручну подршку Ивана Марковића,

школских група, који су за
четири дана родитељима,
бакама и декама показали
шта су научили током редовног програма у вртићима. Деца су учествовала у
спортским дисциплинама

педагога за физичко васпитање. Наша саговорница је
истакла да је такмичарски
значај овог догађаја у другом плану, те ће сви учесници добити дипломе.
И. П.

Поклањамо вам летовање у Грчкој
Драги читаоци, као што сигурно знате,
„Панчевац” 13. априла прославља свој
рођендан. Овог пута смо одлучили да у
месецу када ћемо одувати 146 свећица
на торти, слављеничко расположење
поделимо и с неким од вас.
Да пређемо на ствар: као што сам наслов каже – поклонићемо вам осмодневно летовање у Грчкој! И то за двоје.
Ову примамљиву награду додељује
панчевачка пословница чувене компаније „Fly Fly Travel”, познате по најјефтинијим авио-картама за цео свет.
Добитник поклона летоваће с још једном особом у Платамону од 23. до 30.
маја (полазак из Београда је 22. маја у
21 сат, а повратак у Београд 31. маја у
раним јутарњим часовима). Поред бесплатног аутобуског превоза и смештаја
у студио-апартману (седам ноћења),
овај поклон обухвата и излете у Солун и
обилазак Метеора, као и трошкове организације путовања. Оно што морате
обезбедити сами, јесу храна и пиће и
међународно здравствено осигурање.
Да бисте баш ви освојили овај феноменалан поклон, потребно је да нам пошаљете најоригиналнију фотографију
на којој ће бити представљен лист
„Панчевац”. Узмите примерак новина и
фоткајте се на неком занимљивом месту, у необичној пози или у несвакидашњем „костиму”, снимите неко друго
обележје најстаријег недељника на Балкану, овековечите моменат када се информишете на нашем сајту, искористите новине како бисте направили неко
уметничко дело, па га фотографишите... Представите било шта што вас асо-

ТРИАТЛОН АЈРОНМЕН У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ

Савић са елитом
цира на ваш омиљени недељник. Пустите машти на вољу, будите оригинални и креативни и прикажите нам „Панчевац” онаквим каквим га ви видите.
Фотографије нам пошаљите најкасније до 30. априла на имејл адресу nagrade@pancevac-online.rs или редовном поштом на адресу Трг краља Петра
I 11, с назнаком „за фото- конкурс”. Уз
фотографију доставите и своје податке:
име, презиме, адресу и контакт телефон. Изузетно је важно да уз све то приложите и следећу потписану изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције фото-конкурса ’Панчевца’ и агенције ’Fly Fly Travel’. Изјављујем да сам
једини аутор / једина ауторка
фотографије коју вам достављам. Сагласан/сагласна сам
да достављену фотографију
имате право да користите и објављујете без просторног и временског ограничења и у свему
према својим потребама.”
Све пристигле фотографије
објавићемо на нашем сајту
www.pancevac-online.rs, као и

на нашој званичној „Фејсбук” страници, док ће оне најмаштовитије бити
представљене и у штампаном издању
„Панчевца”. По завршетку конкурса
жири сачињен од представника „Панчевца” и агенције „Fly Fly Travel” одабраће најоригиналнију фотографију,
чији ће аутор освојити летовање. Име
срећног добитника и победничку фотку
објавићемо у броју који ће бити у продаји 7. маја.
Поред најповољнијих карата за све дестинације, „Fly Fly Travel” нуди и различите туристичке аранжмане, као и индивидуална путовања по жељи сваког клијента, и то уз могућност плаћања на рате.
Уколико планирате летовање у Грчкој, Турској, Шпанији, Египту или било
где у свету, понуде погледајте на званичном сајту компаније www.flyflytravel.com или посетите панчевачку пословницу у Његошевој 5. Додатне информације се могу добити путем телефона 013/2580-987 и 060/7470-705,
имејл адресе pancevo@flyflytrvel.com,
као и на „Фејсбук” страници агенције.
Д. Кожан

У недељу, 29. марта, наш
суграђанин Владимир Савић
још једном ће се надметати
с најбољим светским триатлонцима. Овог пута на програму је Првенство Јужне
Африке у дисциплини ајронмен.
Савић има обавезу да у
Порт Елизабету преплива
3.800 метара, вози бицикл

180 километара и претрчи
42 километра, што је дужина маратона. Подсећамо,
овај Панчевац је један од
најбољих европских триатлонаца, посебно кад је реч
о дисциплини ајронмен.
У овој сезони њему предстоје наступи у Италији (у јуну) и Јапану (крајем августа).
С. Д.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

ТРИБИНА НОВЕ СТРАНКЕ

Мрачне тачке
историје

ПОЛИТИКА „МУВЕ БЕЗ ГЛАВЕ”

Активисти Демократске
странке Србије су током
протекле недеље два пута
излазили пред грађане: поводом Националног дана
борбе против карцинома
дојке и 16. годишњице
агресије НАТО-а.
– Србија јесте определила
дан за превенцију рака дој-

ке, али то није довољно. Потребно је обезбедити и
средства за превенцију и
лечење. Ми предлажемо
увођење обавезног здравственог образовања у школе, обавезне прегледе за ризичне групе, мање трошење
новца на политичке кампање, а више за здравље – рекла је Далиборка Бојковић
Брети, председница Савета
жена ДСС-а, у суботу, 21.
марта. Тада су активисти те
странке на штанду постављеном на улазу у Зелену
пијацу делили грађанима и

пропагандни материјал о
овој теми.
Поводом годишњице НАТО агресије на нашу земљу,
у уторак, 24. марта, чланови
ДСС-а су са штанда на Корзоу подсећали суграђане на
ову „најмрачнију тачку у савременој историји Европе”,
како је то рекао Владимир

Деља, председник Градског
одбора ДСС-а.
– Србија се ни дан-данас
није опоравила од злочиначког бомбардовања, а
Панчево је један од првих
градова у историји у којима
је бомбардован хемијски
комплекс и те последице и
данас трпимо. Зато смо се
определили за политику
војне неутралности, од чега
се не сме одступити, јер овако мала земља ступањем у
било који војни савез ништа
добро не може добити – истакао је Деља.

ТРИБИНА ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Смањење пензија није
реформа, већ крађа
Удружење „Доста је било –
рестарт” одржаће јавну
трибину у Градској библиотеци у петак, 27. марта,
од 19.30, а тема ће бити
неуставно смањење пензија. Саша Радуловић, председник покрета, говориће
о овој штетној одлуци Владе, као и о начину на који
пензионери могу заштитити своја права.
Тај покрет је још 30. јануара Уставном суду Србије предао иницијативу
за покретање поступка за
оцену уставности и законитости Закона о привременом уређивању начина исплате пензија,
коју је својим потписом

подржало више од 10.000
грађана.
„Смањење пензија не само да је неморално и противуставно већ је и економски штетно. Смањење пензија није реформа. Смањење пензија је крађа. Пензије су имовина. Реформа
значи увођење реда. Пензије се смањују управо зато
што се не уводи ред. Није
питање да ли треба штедети, већ где и како. Сигурно
не на пензијама”, каже се у
саопштењу покрета „Доста
је било” овим поводом и
додаје да нас само „вишак
партијског кадра на измишљеним радним местима”
кошта милијарду евра.

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Милан Јовић на челу
повереништва
Српска народна партија
(СНП), чији је оснивач и лидер Ненад Поповић, некадашњи потпредседник ДСС-а,
формирала је повереништво
Градског одбора у Панчеву.
За председника је именован
Милан Јовић, досадашњи
координатор Иницијативног
одбора, а потпредседници су
Гордана Јовковић, одборница у Скупштини града (изабрана с листе ДСС-а,) и Лаза
Лазаревић. За секретара је
именована Вања Ракиџић,
такође одборница изабрана
с листе ДСС-а.
Чланови одбора су Живојин Милановић, Драган Буквић, Горан Стевановић,
Милан Попов, Јелена Мошоринац, Драгана Јанковић,
Милош Пантовић, Жељко
Павловић и Андријана Јовковић.

Како је најављено, Градски одбор ће ускоро представити јавности политичку
платформу и стратегију развоја града, с посебним освртом на развој предузетништва, малих и средњих
предузећа и пољопривреде,
као и предлоге за побољшање и развој комуналне инфраструктуре. Такође, активисти ове странке ће већ у
суботу, 28. марта, почев од
поднева, испред главног
улаза у Зелену пијацу прикупљати потписе против
увођења санкција Руској
Федерацији.

Страну припремио

Зоран
Спремо

Више се не краде
на изборима, већ
после њих

Живковић је навео наводну
забрану новог запошљавања, а
према његовим речима, само
у смедеревској железари, која
једва да ради, „у последњих
шест месеци је запослено
шестсто педесеторо људи”.
За „Београд на води” председник Нове странке је рекао
да је „превара” и навео да ће

Саша Павловски
председник
панчевачког
Градског одбора
Нове странке
– Две су метафоре власти
Александра Вучића. Једна је
„Београд на води”, а друга је
ова катастрофа с хеликоптером која се десила у петак, 13.
Али није крив петак, 13. и
празноверје. Крива је бахата
власт која је ненамерно, али
својом неодговорношћу, довела у смртну опасност људе јако значајне за ову државу –
рекао је Зоран Живковић,
председник Нове странке и
народни посланик, на самом
почетку трибине одржане у
петак, 20. марта, у малој сали
Градске управе.
Он сматра да је ту била реч
о „апсолутном непоштовању
закона”, те да је начињено више од двадесет грешака, почев
од ангажовања војног хеликоптера који не служи за те
намене. То је само слика ситуације у којој се „свакодневно
не поштују ни закони ни нижи
правни акти”. Као пример

се дати испод цене, као и
НИС”.
– Од 5. октобра једина добра ствар која је преживела
постоктобарску контрареволуцију јесте да се више не
краде на изборима. Сада се
краде после избора и то се
управо дешава. Ако Србија
жели да буде нормална земља

Зоран Живковић: „Влада Александра Вучића је кочница
развоја Србије, трагикомична влада, и то мора да се промени”
Србија само у инфраструктурно опремање, да би се пројекат уопште реализовао, према
процени архитеката, морати
да уложи 1,5–2 милијарде
евра! Идеја је, према његовим
речима, да се „те паре навуку
продајом ’Телекома’, који ће

у Европи, она мора да се реши
владе на нервној бази, владе
која води политику „муве без
главе”. Влада Александра Вучића је кочница развоја Србије, трагикомична влада, и то
мора да се промени – закључио је Зоран Живковић.

– Ушао сам у политику зато
што ми је забрањено да се бавим својим послом и немам
неку велику жал што не радим више у медијима. Водитељи данас унапред добијају
списак питања шта треба да
питају госта у емисији, па чак
и да погоде тон којим их изговарају, и ја не желим у томе
да учествујем – рекао је овом
приликом Марко Степановић, шеф кабинета председника Нове странке и некадашњи водитељ емисије „Ментално разгибавање” на Радију
Б92.
Он је напоменуо да ова
странка сада мора да „носи на
леђима грехе Бориса Тадића”,
који, „сем тога што је направио Српску напредну странку”, за осам година није урадио скоро ништа. Зато сада
мора да се избори и са политичком апатијом и створеним
неповерењем у политичко деловање уопште.
Непосредно пре ове трибине одржана је оснивачка конференција Градског одбора
Нове странке за Панчево.
Уместо досадашњег повереништва, формиран је одбор
од девет чланова, а председник је Саша Павловски.
Странка ће, како је најављено,
већ почетком априла добити
просторије.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Ова власт је казна за паметне
„Последњи догађаји у ЈКП-у
’Грејање’ само су потврдили
истину коју ’Двери’ износе годинама – да су странке које од
деведесетих заједнички владају Панчевом, Војводином и
Србијом у ствари управо они
који стварају проблеме, а не
решавају их”, каже се у саопштењу овог покрета.
„Примедбе грађана на пораст цене грејања, све активности нашег покрета које су
указивале на осионост и мо-

нополски положај предузећа
која треба да буду у служби

грађана, низ поскупљења у
свим областима и порез на

имовину ’даровани’ Панчевцима, не дотичу ни на који начин општинске структуре које
одлучују. Грађани и наша политика изричито се противе
партијском запошљавању, а та
пракса не престаје. Немар и
недомаћинско пословање у
јавним предузећима свели су
се на изненадну, али очигледно добро припремљену одлуку
да се смени директор ’Грејања’, који је стручан у тој области, и доведе особа другачијег

образовног профила, али
СНС-првоборца, дакле нестручна”, кажу „Двери”.
Овај покрет тврди да је то
„обезвређивање образовања,
професионализма и стручности” и да је у Панчеву важно
бити само „довољно лукав да
се одабере права странка”.
Због тога је „садашња власт
казна паметнима, вреднима и
поштенима”, а ова прича о
„Грејању” је „огледало целокупног стања у држави”.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Жене као декорација

Спремни за наредне
изборе

Долазак Марије Обрадовић,
народног посланика и првог
координатора Женске парламентарне мреже Народне
скупштине, био је повод да се
у понедељак, 23. марта, одржи
састанак Уније жена Главног
одбора Српске напредне
странке, на којем се та партија посебно посветила такозваној женској платформи и њеној примени у пракси.
– Циљ нам је да Унија жена
наше странке помогне и уна-

преди положај жена, политички их ангажује и економски оснажи – рекла је Сандра
Божић, координатор ове уније
за Јужнобанатски округ.
– Сада у парламенту имамо
84 жене, што је значајно променило слику и начин рада у
њему. Од 20 скупштинских одбора жене су у осам председнице. Очекујемо да се ускоро зва-

нично формира и Унија жена
на нивоу СНС-а. Тако ћемо моћи детаљно да радимо на едукацији жена како би се оне
упознале с правилима и процедурама и лакше функционисале у политици. Морамо да будемо реални и да кажемо да су
многе од њих до сада биле само
декорација у локалним самоуправама, јер често нису знале
шта је на дневном реду и на који начин могу да раде. Због тога
ће бити значајна улога СНС-а и

тог едукативног центра, јер ћемо женама помоћи и дати алате да раде боље – рекла је Марија Обрадовић.
На питање да ли би се могло очекивати и да та странка,
попут ДСС-а, добије жену на
челу партије, она је одговорила да „познаје жене у СНС-у
које би сигурно могле да одговоре том задатку”.

Социјалдемократска странка
Србије је у уторак, 24. марта, у
препуној великој сали Градске
управе свечано обележила пет
година рада.
Присутнима су се и овом
приликом обратили први људи
панчевачког огранка СДПС-а:
Александар Цветић, Весна Хасановић, Љиљана Коневски,
Милица и Рајко Мијовић, а од
гостију проф. Хајрудин Реџовић, Ненад Иванишевић, пред-

седник Покрајинског одбора
за Војводину, и Милорад Мијатовић, потпредседник партије. Он је, између осталог, истакао да социјалдемократске
идеје нису превазиђене, да је
СДПС на политичкој сцени
Србије од некадашње „статистичке грешке” постао „озбиљан чинилац”, с квалитетним
људима, те да су „спремни за
следеће изборе на свим нивоима и од њих много очекују”.

Четвртак, 26. март 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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ШТА НАМ ПРЕТИ У СФЕРИ ИНФОРМИСАЊА

ЈАВНИ ИНТЕРЕС – ПРИВАТНИ ИНТЕРЕС
Грађани ће морати
да плаћају приватним
медијима да их
информишу
Лицемерје маскирано
флоскулама о „европским
вредностима”
Локална самоуправа почела је активности на изради акционог плана
Панчева за развој јавног информисања од 2015. до 2017. године. На основу њега би требало да буде расписан
конкурс за доделу средстава из градског буџета заинтересованим медијима, продукцијским кућама и
предузећима регистрованим за обављање информативне делатности.
На тај начин ће се од средине ове године, у складу са Законом о информисању и медијима, прећи на пројектно финансирање информативне
делатности. Поменути закон дра-

требало закључити како су само
приватни медији отпорни на притиске и цензуру.
Довољан је само један поглед на
српску медијску сцену у последњих
неколико година, нарочито од 2012,
да би се видело колико су овакве тезе лицемерне. Нема горе цензуре,
аутоцензуре нити већег и одвратнијег улизиштва него што је оно у националним приватним писаним и
електронским гласилима. Истини
за вољу, ни локални медији у јавном власништву не заостају много
за њима.
Профитери
У пракси се показало да је проблем с
локалцима у њиховом кукавичлуку
да одговорно раде свој посао, или
пак у спремности челних људи тих
гласила да новинарство жртвују зарад чувања сопствених уредничких
или директорских функција. Власници приватних медија су пак
ушли у директну и бесрамну тргови-

информисању који ће им омогућити да се паразитски „накаче” на
јавне приходе, све под изговором
да се тако штити интерес јавности
за слободним информисањем. Које
су, да подсетимо, претходно за
кратко време сами темељно уништили. То гарантује да ће ова братија моћи да настави да се бави
слуђивањем народа, али за његове
сопствене паре, а не више о свом
трошку. Да би то постигли, постарали су се да претходно уклоне
конкуренцију тако што је наређена
нова приватизација новина и радио-телевизијских станица у јавном власништву.
Тиме су и они и српска власт поново показали право лице и намере,
јер да им је заиста било стало да заштите јавни интерес, прописали би
да новинари запослени у државним
медијима имају предност и погодности приликом приватизације. Уместо тога, они понављају сценарио
„дивље” приватизације с почетка
овог века, па ће власник медија моћи да буде свако ко извади довољно
пара на аукцији, без доказивања порекла тог новца и без обавезе да долази из медијске делатности. А какве је то последице имало, већ смо
имали прилике да видимо.
Зато израда фамозних акционих
планова за развој јавног информисања у оваквим околностима више делује као фарса него као озбиљан посао. И све то наводно у име усвајања
европских вредности. Било би добро
да неко од мудријаша, заговорника
таквих „вредности”, објасни како је
могуће да Србији није дозвољено да
има јавне локалне медије, док истовремено Немачка као најразвијенија
европска земља има преко 200 радио-станица у јавном власништву.
Или можда желе да кажу како оно
што је дозвољено богу није дозвољено волу. У том случају ЕУ нема иста
мерила према свима, али то је већ
једна друга тема, нама такође добро
позната.
Д. Вукашиновић

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Поклон-пакетићи
Пише: Милош Васић
Дошла су тешка времена за концептуалне уметнике. Ево, молим:
пре неки дан непознати концептуални уметник поделио је поклонпакетиће одређеним институцијама државе Србије. Оставио их је
пред вратима, лепе црвене, са украсним машницама. И шта буде?
Узбуне полицију, па су контрадиверзионе екипе пиротехничара
и њихове кере њушкали и загледали те пакетиће да би дошли до закључка да није реч о експлозивним направама (што су кере прве
схватиле). Унутра су, након опрезног отварања, пронашли гованца
животињског порекла, највероватније псећа, с обзиром на то да је
било и трагова земље. Узорци су
управо на научној анализи.
Одмах је направљена уобичајена
комендија у јавности. Министар је
сматрао и указивао, аналитичари
су анализирали до изнемоглости
по разним, нарочито неким медијима. Наравно да је суштина поруке била сместа занемарена и гурнута под тепих – ако се то са псећом
какицом ради; колико знам, не ради се. Зато и кажем да је тешко
концептуалним уметницима: лепо
пошаљу више него јасну поруку, а
сви одбију да је схвате.
Уместо тога, јавност се бави
околношћу да како је могуће да
неко остави пакетиће пред страшно важним установама! Могле
су да буду и – далеко било! – бомбе, па ето нама трагедије. Тактички гледано – могуће је, ако човек
зна када се полицијске и друге

страже смењују и да често дремају
по тим својим кућицама, поготово
пред крај смене. Нико се није упитао: а да зашто би неко осетио потребу да дигне у ваздух Народну
банку, зграду Владе и та нека министарства у Немањиној и около?
Шта би тиме постигао? Концептуални уметник постигао је – ако је
постигао – да пошаље поруку која
би ваљда гласила: „Једите говна”.
Ништа више од тога није ни потребно, нити би нешто постигло.
Неколико дана касније извесна
штампана ствар објавила је на сва
уста да је „говнарска мафија”, како они то зову, пред хапшењем,
јер да су надзорне камере некога
снимиле. После није било ништа.
Јесте привело на информативни
разговор у БИА оног момка Тривунца, па га је после пустило, кад
је дао добровољну изјаву, али њега
ионако сваки пут хапсе кад се тако нека концептуална ствар деси.
Пре свега, назвати некога „говнарском мафијом” претеривање је,
али смо на то навикли од наших
говноида. Не може се искључити
могућност да се концептуалном
уметнику допало то да га унапређују у „мафију”; то је барем неки
облик признања, па макар и због
кереће какице. Није мала ствар у
данашње време бити проглашен
за мафију; имали смо чак и „ђубретарску мафију” у Београду пре
неколико година.
Укратко: важно је да си „мафија” – па макар и „говнарска”, ако
нема ништа боље.

НАША АНКЕТА
КО СУ ДАНАС САВЕЗНИЦИ СРБИЈЕ?

Скоро да их нема
стично ће променити досадашњу
праксу која се односи на начин рада
медија, њихово финансирање и власничку структуру, те проширити
право на коришћење буџетских
средстава намењених информисању
грађана.
„Европске вредности”
Локални тим за израду Акционог
плана има озбиљан задатак да у
кратком року одреди ко ће све моћи
да конкурише за средства из јавних
прихода Панчева, какви ће све пројекти моћи да буду финансирани и
под којим условима и да предложи
властима износ средстава за те намене. Ово је само грубо набрајање
онога што треба да буде урађено да
би се ова област уредила на начин
како то прописује нови закон о информисању.
Кад се тај пропис посматра у целини, чини се да се иза позивања његових предлагача из Владе Србије и
наручилаца из Брисела и других
центара моћи на Западу на примену
фамозних европских стандарда у
једној тако важној и осетљивој области као што су медији крију лоше
намере и још горе последице по овдашње новинарство и информисаност грађана.
Наиме, наручиоци и њихови локални абоненти у појединим медијима, невладином сектору и новинарским удружењима месецима су
агресивно заговарали излазак државе из власништва у медијима
(пре свега локалним) тобоже због
тога да би се они истргли из цензорских канџи власти и тако новинарска професија ослободила, а
грађани добили професионалније
информисање. Из тога би, ваљда,

ну утицајем с властима по систему
„ми вама улепшану слику у јавности
и сатанизацију политичких противника, те заташкавање компромитујућих чињеница, ви нама паре из јавних извора и жмурење над нашим
сумњивим пословима и неплаћеним
порезима”.
Приватници су показали да их
осим профита не занима ништа друго, а нарочито некакав јавни интерес, и да су због зараде и дилова с
државом спремни да у медијима које су купили униште оно највредније
што су затекли, а то су управо информативни садржаји. Затим су годинама неки од њих понављали како
треба успоставити тржишне принципе за сва гласила, уместо што нека
од њих „уживају” добијајући дотације из буџета. Уз то је понављана мантра да у општинским касама нема
довољно новца за финансирање локалних гласила.
Подвала
Ту долазимо до новог лицемерја,
јер су такве безобразлуке говорили
људи који су имали за прилике у
домаћем новинарству енормна
примања, док њихове колеге у јавним предузећима, почев од РТС-а
па до локалних медија, једва преживљавају од буџетских плата. А
онда су, када је економска криза
готово уништила буџете за рекламе, ти корифеји тржишне привреде, уместо да остану доследни себи
и пропадну због беспарице јер је то
основни принцип тржишта за које
се залажу, посегнули и сами за буџетским новцем.
Уз помоћ својих старих бриселских и иних патрона смислили су
нову тактику – да донесу закон о

Н. ЛЕШТАРИЋ

Д. СТЕВЧИЋ

С почетка пролећа увек се с тугом
присетимо НАТО агресије на нашу
земљу. Ни шеснаест година касније
не знамо тачан број настрадалих, нити је ико икада изнео прецизан податак о томе колика је материјална
штета нанета грађанима Србије. Тада смо се питали, као и данас, имамо
ли уопште савезнике и некога ко би
нас заштитио од међународног насиља. У међувремену су баш те државе,
чланице НАТО алијансе, највише
инвестирале у нашу земљу. То чини
и САД. На другој страни, православна браћа, како често називамо Русе,
економски су нас далеко скромније
помогла у новије време. Ипак, није
лоше знати да у политици нема пријатељстава, само је интерес на сцени.
НИКОЛА ЛЕШТАРИЋ, пензионер:
– Једино треба да се уздамо у Русију. То су наша православна браћа. Раније се то није баш осећало, јер ни
они сами нису били довољно економски и политички јаки. С доласком Путина на власт све се променило, а мислим да се Русија доста заштитнички понаша према нама. Што
се Америке тиче, она нема ниједног
искреног пријатеља, па како да очекујемо да с нама буде у добрим односима.

А. БОГДАНОВИЋ

Ж. КОВАЧ

ДРАГОЉУБ СТЕВЧИЋ, грађанин
Панчева:
– Србија би желела да има много
савезника и пријатеља. Нажалост, то
није могуће. Тешко да се може седети на више столица у исто време.
Знате, кад сте неискрени у односу с
неким, како можете очекивати да вас
тај неко поштује и да вам буде пријатељ или савезник? Зато нам се и дешава да остајемо на ветрометини новијих политичких дешавања, без
икакве заштите.
АНЂЕЛА БОГДАНОВИЋ,
средњошколка:
– Сматрам да немамо савезнике.
Још мање можемо размишљати о томе да нам је неко од светских моћника искрен пријатељ. Већ се то много
пута показало. Неће нам нико помоћи ако упаднемо у неку невољу. На
другој страни, како да желимо пријатељство са Европом или САД после
злочина које су нам учинили? Како
да то заборавимо?
ЖЕЉКО КОВАЧ, будући
електротехничар:
– Да би постојало савезништвo између две земље, мора постојати и поверење. Да би се до њега стигло, треба да прође дужи период. Раније је,

В. ПОПОВИЋ

С. КАЈАН

чини ми се, било доста јасно ко нам
је савезник. Данас је све то у магли.
Питање је добро. Имамо ли ми уопште у новије време праве пријатеље
који су спремни да помогну у великој невољи?
ВАСКРСИЈЕ ПОПОВИЋ, возач:
– Република Српска, Русија и део
народа у Црној Гори. За њих могу рећи да су спремни да се жртвују за нас
у Србији. Многи помињу Европску
унију као нашег великог економског
пријатеља. Говори се о милијардама
евра инвестиција и помоћи. Нека они
нама плате ратну одштету. Маните се
демагогије. Кад би платили сву штету
коју су нам направили, не би требало
ниједан евро више да нам дају. Овако
све оставља горак укус у устима.
СТЕФАН КАЈАН, ученик:
– Рекао бих да се тренутно не зна
ко нам је савезник у политичком
смислу, а камоли ко нам је пријатељ.
Многи помињу Русију, али питање је
колико су они искрени према нама.
Постоји та вербална подршка и снага њиховог вета у Савету безбедности, али од тога се не живи. Где је
економска помоћ Русије? Успешно
нас заобилазе.
Анкетирао С. Дамјанов
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„ПЕТРОХЕМИЈА” НА РАСКРШЋУ

ГРОЗНИЧАВА ПОТРАГА ЗА УЛАГАЧЕМ
Понуда за стратешко
партнерство послата
на многе адресе
у свету

ПРИМЕР ЛОШЕ ПРАКСЕ

Наопако читање закона
Агенција за приватизацију
саопштила је у уторак, 24.
марта, како је само седам локалних самоуправа донело
прописане одлуке о моделу и
методу приватизације локалних медија. У саопштењу се
наводи да је 17 општина и
градова донело погрешне одлуке, а чак 30 локалних самоуправа уопште није донело
одлуке. Међу тих 17 „неписмених” градова је и Панчево.
Тако би се бар могло закључити из дописа који је истог тог
дана стигао у нашу Градску
управу. Ко је ту неписмен и ко
зна, а ко не зна да ради свој
посао и чита законе, закључите из наредних чињеница.
Панчевачка администрација добила је у уторак, 24.
марта, око 10.30, факс из
Агенције са захтевом да одлука локалне скупштине о
приватизацији РТВ Панчева
буде усклађена са Законом о
приватизацији до поднева
истог дана. То значи да је за
сат и по требало припремити
текст нове одлуке, усвојити
га на Градском већу, сазвати
одборнике и одржати скупштинску седницу. А није
проглашено ратно стање. Дакле, реч је о очигледно бесмисленом захтеву.
А у чему је „грешка” панчевачке бирократије по мишљењу Агенције? У допису
се наводи како првобитна
одлука није у складу са чланом 21 Закона о приватизацији, односно да је грех Панчева то што у скупштинској

одлуци поред модела и метода приватизације РТВ-а није
наведена почетна цена за
јавно надметање које ће бити
одржано једног дана, те мера
растерећења предузећа од
дугова према јавном сектору.
Зато је наложено да се омашка исправи, а затим таква
нова одлука достави министарствима културе и информисања и привреде, као
и Агенцији за приватизацију.
То је још једна бесмислица,
јер је у закону на који се Агенција позива написано да локална скупштина своју одлуку
о методу и моделу приватизације својих медија прослеђује
само Агенцији, која је задужена да почетну цену и меру растерећења предложи Министарству привреде. Осим тога,
Скупштина Панчева је оспорену одлуку донела још средином новембра прошле године
и отад није било никаквих
примедби на тај документ.
Напротив, Агенција је на
основу ње наставила да тражи
од РТВ Панчева да доставља
документацију неопходну за
поступак приватизације.
„Панчевцу” је у Градској
управи речено да ће одлука
бити коригована на првој наредној седници Скупштине
без обзира на то што ће тек у
том облику кршити закон.
Последице овакве наопакости у конкретном случају не
морају да буду озбиљне, али
је пример илустративан за то
каква нам је држава и ко је
води.

НИС заинтересован
за снабдевање
сировином, али не
и за преузимање
фабрике
Званичне податке о томе шта
се ради у вези с приватизацијом „Петрохемије” није могуће добити. Бар је такво искуство „Панчевца”, јер су покушаји нашег листа да од пословодства тог предузећа и Министарства привреде добије
званичне податке о предузетим корацима на проналажењу стратешког партнера за ту
фабрику били безуспешни.
Упркос томе, незваничне
информације не мањкају. Тако су „Вечерње новости” крајем прошле недеље објавиле,
позивајући се на извор у
НИС-у, да ће „Петрохемија”
бити продата неименованој
компанији из Пакистана.
Мноштво кандидата
Према сазнањима „Панчевца”, то није готова ствар, мада
се последњих недеља далеко
од очију јавности на различитим странама света интензивно ради на проналажењу инвеститора за „Петрохемију”.
Уз поменуте Пакистанце, одржавају се контакти и састанци
с компанијама из Швајцарске, Ирана, САД, Уједињених
Арапских Емирата, Русије,
Чешке, Словачке и Пољске.
Чини се да је улогу главног
преговарача и „проводаџије”
на себе преузео НИС.
О томе колико међу тим
фирмама има озбиљних кандидата за преузимање дела акција српске фабрике пластичних маса, тешко је говорити.
Неке од наведених компанија
заинтересоване су само за делове „Петрохемије”, попут
пољског „Синтоса”, чији су
представници у уторак, 24.

Колико је озбиљна потрага за инвеститором?
марта, разгледали Фабрику
синтетичког каучука у Елемиру, а друге се претежно баве
трговином пластиком. Чешки
инвестициони фонд ECPI наводно је заинтересован да купи наше предузеће и уложи у
њега, мада се не дознаје у петрохемијску производњу.
Руска веза
Вероватно најозбиљнији „кандидат” из ове бранше с којим
се контактирало јесте руска
компанија ТАИФ из Казања.
Реч је о петрохемијском гиганту који се бави и другим
пословима и запошљава око
45.000 радника. Почетком
овог месеца, тачније 5. марта,
делегација коју су чинили Велибор Унковић, директор „Петрохемије”, Горан Стоилковић, председник Надзорног
одбора те компаније и други
човек НИС-а, Иван Ђукановић
из Агенције за приватизацију
и Ненад Стојимировић, представник Владе Србије, посетила је Казањ и разговарала са
челницима ТАИФ-а. Домаћинима су предочене најважније
чињенице о производњи и

обавезама, као и о плану инвестиција, који подразумева
улагање 160 милиона евра у
изградњу фабрике полипропилена и неопходна технолошка побољшања постојећих
постројења.
Рачуница НИС-а
Та компанија је изразила заинтересованост да размотри
могућност инвестирања у
„Петрохемију” и преузимање
до 49 одсто акција нашег
предузећа. Челници ТАИФ-а
затражили су увид у документацију о пословању панчевачке фабрике, извештај независног ревизора о томе, планове
инвестиција и пословања „Петрохемије” и гаранцију Владе
Србије да подржава ове планове. Руски бизнисмени су се
посебно занимали за то због
чега „Гаспром”, као већински
власник НИС-а и главни
снабдевач „Петрохемије” сировином, није заинтересован
за преузимање те фабрике.
Они су најавили да ће о томе
разговарати са Александром
Дјуковом, директором „Гаспромњефта”.

НИС је ТАИФ-у, као и свим
другим компанијама – потенцијалним партнерима панчевачке фабрике пластичних
маса пружио уверавања да је
спреман да у дужем периоду
испоручује сировину за рад
погона. Ова нафтна компанија ће, у складу с меморандумом потписаним с Владом
Србије крајем прошле године,
отписати око 60 милиона евра
дуга „Петрохемије”, а део потраживања од око 73 милиона
евра конвертоваће у власништво, тако да ће свој удео акција повећати са садашњих 13
процената на 34 одсто.
Отприлике толико у процентима износи дуг панчевачке фабрике пластике
НИС-у, док су највећи повериоци држава и њена предузећа „Србијагас” и ЕПС. На
њих отпада 57 одсто од преко
530 милиона евра, колико износи укупно задужење „Петрохемије”. Уколико буде нађен стратешки партнер, Влада
Србије би могла да отпише
око 250 милиона евра које потражују државни повериоци.

СТИГАО НОВИ АПАРАТ

УСПЕШАН ДОГОВОР СЕЉАКА И ДРЖАВЕ

Од сада пахиметрија
и у „Уни”

Делимична заштита сточара и млекара

РЕКЛАМНИ ПРОСТОР

Очна ординација „Уна”
недавно је проширила
асортиман својих специјалистичких офталмолошких прегледа набавком још једног апарата најновије генерације – апарата за мерење очног притиска с
пахиметријом.
Пахиметрија, метода за одређивање дебљине рожњаче,
користи се код пацијената којима се контролише очни притисак или лечи повишен очни
притисак, затим код оних који
носе контактна сочива или
пак код оних којима је потребна нека од очних операција,
попут скидања диоптрије или
операције катаракте.

– Нама у Очној ординацији „Уна” пахиметрија служи
као корективни фактор за
тачно одређивање висине
очног притиска и праћење
развоја болести, те као битан налаз приликом одређивања контактних сочива, јер
пацијенти који имају јако
танке рожњаче, испод 400
микрона, не би ни смели носити сочива – рекао је др
Владо Милетић из ординације „Уна”.
Опширније информације се могу добити путем
телефона 013/355-900 и
013/351-230 или путем мејла
ordinacija@optikauna.com, а
ординација се налази у Улици Жарка Зрењанина 25-а.

Увозили смо оно што
Европљани не једу
и угрозили домаће
произвођаче
Произвођачи меса и млека
које је подржало неколико
удружења ратара успели су да
се договоре с државом о механизмима заштите српских пољопривредника од увоза великих количина меса, млека
и млечних производа из ЕУ.
Након претње наших произвођача да ће блокирати друмове зато што их увозници
уништавају ниским ценама
меса из иностранства, држава
је хитно реаговала и села за
сто са сељацима. Постигнути
су конкретни договори, којима су пољопривредници задовољни, а судећи по ономе што
се на том састанку у Влади
Србије могло чути, требало би
да резултатима буду задовољни и потрошачи.
Произвођаче су представљали челници Уније пољопривредника из Срема, Удружења млекара Поцерине, Асоцијације пољопривредника,
„Банатских паора” и асоцијације „Спас” из Крушевца, а
државу саветник премијера
Драган Гламочић, Ивица Којић, шеф кабинета председника Владе, и Ненад Катанић из
Министарства пољопривреде.

Договорено је да робне резерве од домаћих сточара откупе 25.000 товљеника по ценама од 170 до 140 динара за
килограм, с тим што ће половина бити плаћена новцем, а
друга половина кроз испоруку
кукуруза за исхрану стоке.
Гламочић је рекао како не може бити забрањен увоз јефтиног меса због ниског стандарда становништва, па ће бити
уведена ограничења увоза.
Ово последње значајно је не
само због заштите сточара већ
и потрошача. Према речима
учесника састанка, домаћи
кланичари, а пре свега „Златиборац”, „Неопланта”, „Јухор”,
„Трлић”, „Томекс” и „Тометекс”, за прва два месеца ове
године увезли су више од
1.230 тона меса из Европске
уније. У том контингенту има

смрзнутог меса коме је по
европским стандардима истекао рок, јер у ЕУ се оно може
продавати најдуже шест месеци. У Србији је тај рок троструко дужи, па је ствар са становишта нашег законодавства
легална. Међутим, испада да
смо ми купили месо које Европљани спремили за исхрану
животиња или уништавање.
Поред тога, увезена је и
знатна количина сепарисаног
меса. Реч је о пилићима с којих су скинути бело месо и батаци, а остатак служи за млевење ради производње виршли и паризера. Наши саговорници тврде да је реч о недекларисаном месу које се у
Европској унији не може користити за људску исхрану, па
је било спремљено за кафилерије, али је преко наших кла-

ничара доспело у српске виршле и паризере. Преко свега,
у том месу је било за трећину
више костију него што домаћи прописи дозвољавају.
Ситуација није боља ни у
млекарству, јер је у јануару и
фебруару увезено више од 1,6
милиона литара млека и сурутке, као и 1.400 тона различитих млечних производа.
Због тога су млекаре већ почеле да отказују откуп млека српским произвођачима, а само у
Мачви је остало неоткупљено
око 40.000 литара сировог
млека. Произвођачи су затражили забрану увоза, али су им
саговорници из Владе одговорили да ће мишљење о томе
морати да дају Мајкл Девенпорт, шеф канцеларије Европске уније у Србији, и надлежни
европски комесар. Држава је
била у могућности да с млекарама договори да од њих откупи 10 одсто млека, које ће бити
дехидрирано и дато кондиторима. Како индустрија слаткиша набавља увозно млеко у
праху чија је цена за евро нижа
од домаћег, Влада ће платити
ту разлику да би кондиторима
надокнадила штету.
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ПРИДРУЖИТЕ СЕ АКЦИЈИ „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

УГОВОР О САРАДЊИ

ИСКЉУЧИ СВЕТЛО! ОСВЕТЛИ ПРОБЛЕМ!

Помоћ академцима

Глобална еколошка
кампања
Гашење расвете на
један сат донело
дневну уштеду
енергије од
10 процената
Највећа међународна добровољна акција „Сат за нашу планету”, у организацији Светског
фонда за природу (WWF), која
треба да упозори на расипање
природних ресурса и климатске промене, биће одржана 28.
марта. Тог дана у 20.30 биће на
један сат симболично угашена
расвета у више од 7.000 градова широм света. Светски фонд
за природу позвао је и грађане
Србије да се прикључе акцији
гашењем сијалица у својим домовима, установама и предузећима најмање на један сат.
Наш град ће и ове године бити део светске породице, тако
да ће Панчевци имати прилику
да у суботу, 28. марта, у дворани „Аполо” буду део заједничког програма подршке планети

СИJАЛИЦЕ
НА ПОКЛОН
Током акције „Сат за нашу
планету”, у суботу, 28.
марта, првих тридесет суграђана који у дворану
„Аполо” донесу минимум
пет прегорелих сијалица
или неонских цеви добиће
на поклон штедљиву сијалицу. Награде је обезбедио
Секретаријат за заштиту
животне средине Градске
управе Панчева.

који су осмислили Дом омладине Панчево, Канцеларија за
младе и Секретаријат за заштиту животне средине Градске
управе Панчева. Учешће на
овој манифестацији потврдила
су многа панчевачка удружења
и неформалне групе младих.
Глобална порука
За 19 сати је заказана креативна
радионица „Осветли проблем”,
чији су иницијатори волонтери
који су и претходних година
учествовали у организацији догађаја „Сат за нашу планету”.
Они ће маркерима, колаж и
креп папиром и другим креативним материјалом и техникама украсити стаклене тегле
различитих величина (абажуре
за свеће) којима ће бити осветљен простор „Апола” у периоду од 20.30 до 21.30. Радионица
је намењена свим узрастима, а
наши суграђани који желе да на
овај начин подрже глобалну
кампању, треба да донесу празну стаклену теглу (или више
тегли) на којој ће оставити свој
поруку човечанству.
Тог дана биће одржан и акустични концерт под светлошћу

свећа. Наступиће „Хоркестар”,
једна шаренолика група људи
која се окупља око истих идеја
активизма и љубави према музици. Како кажу организатори,
биће то спонтан и импровизацији наклоњен музички перформанс, прожет радничким и
револуционарним песмама,
домаћим панком и рокенролом, дечјим песмама итд.
Трошите мање
Ове године се глобална кампања
одржава под слоганом „Промени климатске промене”. Реч је о
манифестацији која се код нас
организује седми пут. Кад је реч
о нашој земљи, овогодишњој акцији се прикључило више од 70
градова и општина и око 130
школа. Манифестација је у
2015. години посвећена одрживим изворима енергије и проналажењу начина да се с мање ресурса производи што више хране за растућу популацију на планети. Идеја је да се ублаже климатске промене, односно смањи
емисија са ефектима стаклене
баште, те да се повећа енергетска ефикасност. Акцију у Србији
подржали су Министарство по-

љопривреде и заштите животне
средине, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Секретаријат за заштиту животне средине Београда, Управа
града Новог Сада, Стална конференција градова и општина,
као и многе организације цивилног друштва и компаније.
Прошлогодишњу
акцију
„Сат за нашу планету” подржало више од две милијарде
људи из више од 150 земаља
широм света и више од 7.000
градова, док се у Србији у њу
активно укључило 80 градова
и општина, као и више од 70
организација цивилног друштва и око 100 школа, па и
наш град. Анализе у појединим земљама показале су да је
акција гашења расвете на један сат ранијих година донела
дневну уштеду енергије од 10
процената. Да подсетимо, светла су први пут угашена на сат
времена 2007. године у Сиднеју, уз учешће 2,2 милиона
људи, као упозорење на превелику и неконтролисану потрошњу природних ресурса.

СУДБИНА РЕЦИКЛАЖНЕ ИНДУСТРИЈЕ

дило довољно новца по овом
основу, тако да ће остатак надокнаде рециклерима бити исплаћен након ребаланса буџета.
Према речима Николе Егића, директора панчевачке
компаније „Божић и синови”,
у оквиру које послује „БиС ИТ
рециклажни центар” у Омољици, добро је што су финансије на име надокнада рециклерима испланиране.
– Међутим, јако је лоше то
што заштита животне средине
поново зависи од буџета, а ка-

ко је увек нешто друго приоритет, рециклери су сваке године суочени с неизвесношћу.
Потребно је хитно пребацити
финансирање на фонд који
треба да почне да ради 2016.
године. Без њега ће рециклери
и даље имати проблема јер су
несигурни токови новца и рокови исплата надокнада, без
чега је немогуће планирати
третман отпада. Да не говоримо о његовом коначном збрињавању, што изискује још више планирања и за шта је нео-

пходно имати новца – рекао је
за Егић за „Панчевац”.
Држава је најавила да ће
наредне недеље бити расписан овогодишњи јавни конкурс за средства намењена за
третман и токове отпада у овој
години. Да подсетимо, у рециклажној индустрији, великом
систему, ради 10.000 људи, а
рециклажни центар у Омољици је лидер у тој привредној
грани – упрaвљaњу рeсурсимa,
што је прeдуслoв зa oдрживи
рaзвoj.

ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ 2014/2015.

Семинар за наставнике и професоре
У оквиру традиционалне еколошке манифестације „Новосадско пролеће”, прошле недеље је у Новом Саду одржан
округли сто под називом „Нове
могућности у еколошком образовању и васпитању”. Реч је о
стручном усавршавању запослених у васпитно-образовним
установама укљученим у програм „За чистије и зеленије
школе у Војводини”. Предавања су држали стручњаци из
различитих области, а теме су
биле разноврсне. Милица Рат
и Јована Плавша, професори
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом
Саду, презентовале су учесницима скупа како направити
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Зоран
Станижан

школску енциклопедију из ботанике, док су о примени и повезивању технологије са едукацијом о природи говориле Нада Пуртић и Љиљана Јовановић из ОШ „Жарко Зрењанин”
и Покрета горана Новог Сада.
С друге стране, међународни
програм „Еко-школе у Србији”

представила је Александра
Младеновић, национални координатор тог пројекат. Округли сто је отворио покрајински
секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине др Слободан Пузовић.
Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини” реа-

студентима
Новосадског
универзитета. Како је НИС,
пре свега, заинтересован за
развијање сарадње с факултетима природних и техничких наука, потписани су посебни меморандуми о сарадњи с Факултетом техничких
наука, Природно-математичким факултетом, Технолошким факултетом и Техничким факултетом „Михајло Пупин” из Зрењанина, који образују кадар потребан
компанији.
Да подсетимо, НИС је у
децембру 2012. године успоставио корпоративни програм „Енергија знања”, кроз
који је, с циљем унапређивања услова рада и подизања
квалитета наставе, до сада

ма тог универзитета отворио
три рачунарске учионице и
једну лабораторију и иницирао акредитацију новог студијског програма „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса” на
Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину.
Поред тога, нафтни лидер је
члан Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената, у
оквиру којег издваја средства за подршку најбољим

уложено готово 200 милиона
динара.
Програм
„Енергија знања” усмерен
је на јачање стратешке сарадње са универзитетима,
факултетима и средњим
школама, а циљ је да популаризује и реафирмише
природне и техничке науке и да помогне у креирању савременијих услова за
одвијање наставних активности кроз реконструкцију
и опремање учионица и
лабораторија.

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

Држава враћа дугове
Представници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине и рециклажне
индустрије потписали су прошле недеље уговоре о исплати
средстава за прерађени отпад у
последњем кварталу прошле
године. Укупна обавеза државе
према рециклерима у 2014. години износи 1,9 милијарди динара. Мада су потписани, то
нису уговори за целокупан посао који су рециклери обавили
у претходној години, јер надлежно министарство није обезбе-

Генерални директор НИС-а
Кирил Кравченко и в. д. ректора Универзитета у Новом
Саду проф. др Радован Пејановић потписали су прошле
недеље уговор о стратешкој
сарадњи
руско-српског
нафтног гиганта и тог универзитета. У складу с тим, за
наредни период су планирана предавања стручњака
НИС-а на новосадским факултетима, која треба да
подстакну размену знања и
искустава између образовања и привреде.
Сарадња НИС-а и Новосадског универзитета траје
шест година заредом и развија се у домену образовања,
истраживања и трансфера
знања. НИС је на факултети-

лизују шесту годину заредом
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне заједнице и Покрајински секретаријат за
енергетику и минералне сировине, у сарадњи с Покретом
горана Војводине. До сада је
укупно 314 школа и предшколских установа с територије АП Војводине било укључено у овај значајан покрајински еколошки пројеката. Најуспешнијим учесницима је додељена укупно сто педесет једна награда.
У текућој школској 2014/2015.
години 123 васпитно-образовне установе активно учествују у
едукацији и подизању свести
деце и запослених у васпитнообразовним установама о потреби очувања животне средине и здравља људи.

Победници градске
смотре
Културно-просветна заједница је приредила 46. градско такмичење рецитатора
„Песниче народа мог” у суботу, 21. марта, у салама
„Атељеа младих” и КУД-а
„Станко Пауновић”. На тој
манифестацији је учествовало преко 150 ученика из
свих основних и средњих
школа из Панчева.
Жири који су чинили
професори српског језика и
књижевности Дуња Антонов
Ротар и Јелена Ангеловски,
новинарка Марија Пауновић Чонтош, песник Милован Лукић, редитељ Александар Волић и правник
Октавијан Сучу изабрао је
15 ученика који ће наступити на Регионалној смотри у
петак, 27. марта, у Ковину.
Наш град ће представљати
Предраг Златановић (први
разред, ОШ „Стевица Јовановић”); Јована Раховић
(други разред, ОШ „Стевица
Јовановић”); Ленка Дурлић

Вујић (трећи разред, ОШ „Ј.
Ј. Змај”); Тара Букур (четврти разред, ОШ „Стевица Јовановић”); Алекса Крстевски (четврти разред, ОШ
„Братство–јединство”); Јана
Берацка (пети разред, ОШ
„Братство–јединство”); Јована Шереметовић (пети
разред, ОШ „Стевица Јовановић”); Исидора Мајкић
(шести разред, ОШ „Свети
Сава”); Марија Бањац (шести разред, ОШ „Браца Петров”); Јана Додер (седми
разред, ОШ „Бранко Радичевић”); Ненад Шаћировић
(осми разред, ОШ „Олга Петров”, Банатски Брестовац);
Јована Јањић (други разред,
Гимназија „Урош Предић”);
Јована Јанков (трећи разред, Гимназија „Урош Предић”); Николина Ђорђевић
(трећи разред, Гимназија
„Урош Предић”) и Алекса
Јовчић (трећи разред, Економска школа „Паја Маргановић”).

АКТИВНОСТ КЛУБА „МАТЕРХОРН”

Шесто коло лиге
Преко Стражилова и Бранковца води маршрута шестог кола Трекинг лиге Србије–Војводине, које ће бити одржано следећег викенда у организацији Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн”.
Официјелна такмичарска
стаза је дугачка 56 киломе-

тара. Остали учесници, рекреативци и љубитељи Фрушке горе, моћи ће да пређу
деонице од 19 и 32 километра. Старт је на Поповици у
суботу, 28. марта, у 9 сати.
Уколико временске прилике не буду биле погодне, акција ће бити померена за
наредни викенд.
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КАКО ДА БУДЕМО ЗДРАВИ И ЗАДОВОЉНИ

ЕПИЛОГ СУМЊИВИХ РАДЊИ У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

Људи треба
да се врате природи

КРИМИНАЛ У ДРЖАВНОJ УСТАНОВИ?

Др Боро М. Вујасин, специјалиста гинекологије и акушерства и оснивач новосадског удружења „Брег”, одржао је предавање 13. марта
у читаоници Градске библиотеке. Он је на трибини под
називом „Оздрављење уз активирање гена живота”
представио нова научна истраживања која људима могу помоћи у излечењу од болести и допринети здравијем и срећнијем животу.
– Наука је до сада мислила да се гени у организму не
мењају, али недавно је доказано супротно. Зависно
од информација које гени
добијају и од нашег менталног склопа можемо активи-

рати гене живота и тако се
излечити од канцера, шећерне болести, Алцхајмерове болести и других болести. Међутим, на тај начин
се можемо и разболети, па
је зато неопходно очистити
тело како би информације о
активирању гена оздрављења стигле до гена – објаснио
је Вујасин.
Он је истакао да се у
пракси то постиже комплетном променом схватања живота и размишљања.
Рекао је да људи треба да
живе као некада – да се врате природи, конзумирају
најприроднију воду и храну
и да баве се физичком активношћу у природи.

РАК ДОЈКЕ – НАЈЧЕШЋА МАЛИГНА
БОЛЕСТ КОД ЖЕНА

Редовни прегледи
најбоља превентива
Поводом Националног дана
борбе против рака дојке (20.
марта) стручњаци упозоравају да се само један одсто
жена с раком дојке јави лекару у почетном стадијуму
болести, кад је излечење могуће у потпуности. Национални дан борбе против рака дојке обележава се како
би се скренула пажња на
распрострањеност ове болести, подигла свест о значају
превенције и раног откривања рака дојке, као и о палијативном збрињавању особа
оболелих од ове болести.
Како саопштава Завод за јавно
здравље
Панчево, рак
дојке је тренутно водећа
малигна болест код жена
како у развијеним земљама,
тако и у земљама
у развоју. Према
подацима којима
располаже Институт за јавно здравље Србије, у 2012.
години је регистровано
4.417 жена оболелих од карцинома дојке, док су 1.663
пацијенткиње преминуле. У
Јужнобанатском округу годишње 150–200 жена оболи
и 60–90 њих умре од рака
дојке.
Број оболелих жена према броју становника у нашој
земљи сличан је као у другим државама у окружењу,
али према броју умрлих дама, нажалост, Србија заузима друго место у Европи.
Разлог томе је што се карцином дојке открива касно,
када је његова величина

преко два центиметра и када се појаве метастазе. Ако
се рак дојке открије у раној
фази, када су промене неопипљиве или када је величина тумора мања од једног
центиметра, уз адекватну
дијагностику и лечење, кажу стручњаци, шансе за излечење и продужетак живота далеко су веће.
Лекари истичу да је веома важно спроводити превентивне мере како би се
тумор открио на време, а ту
спадају самопреглед дојке
једном месечно, годишњи
клинички прегледи
код изабраног
гинеколога, као

и ултразвук дојке и
мамографија
по
препоруци изабраног
лекара. Најбољи пут за
рано откривање рака дојке
јесте спровођење организованог националног скрининг програма код жена
старости од 50 до 69 година,
који се у Панчеву остварује
од прошле године. Према
речима епидемиолога др
Тање Тодоровић из Завода
за јавно здравље, до фебруара ове године позвано је око
4.500 жена, њих 1.600 је
урадило мамографију, а код
четрнаест дама је откривен
рак дојке у најранијој фази.
Она позива све жене те старосне доби да се јаве изабраном лекару и да се укључе у програм скрининга.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСЕЦА БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

Трибине у
Иванову и Црепаји
Друштво за борбу против
рака Панчево обележиће
Месец борбе против рака
двема трибинама. Прво
предавање, о канцеру дојке,
одржано је у среду, 25. марта, у Дому културе у Иванову, а у петак, 27. марта, у
Месној заједници у Црепаји
биће приређена трибина о
раку грлића материце. Предавања ће држати лекари.
Милан Бисак, председник
Друштва за борбу против рака, каже да су на овај начин

чланови удружења желели
да обележе Месец борбе
против рака, али и Национални дан борбе против рака
дојке (21. март). Друштво
ће, према Бисаковим речима, у наредном периоду наставити да организује овакве
трибине, као и предавања у
радним организацијама. Поред тога, чланови овог друштва поново ће покренути
иницијативу за отварање дијагностичког центра у Општој болници Панчево.

» Наставак са стране 1
Како у том случају, наводи се
у саопштењу, није испуњен
ниједан услов из претходно
наведеног члана закона, „Апотека тренутно није у могућности да одговори на постављено
питање, јер нема дозволе лица
на које се поменута информација односи”. Кључно у свему
томе јесте да постоје индиције
да се „ради о личности, појави
или догађају од интереса за
јавност”, што је управо и био
повод за наша питања.
Након изнетих чињеница
питање које би поставио сваки грађанин и пацијент који
купује лекове у државној Апотеци и плаћа порез било би:
шта су радили надлежни до
сада? „Панчевац” је неколико
пута писао о овој теми, а о првим сумњивим радњама у
Апотеци Панчево почело је да
се прича већ 2013. године.
Све до сада нико није реаговао, тако да је руководство поменуте здравствене установе
могло неометано, уз политичку подршку, да задужује државну установу којој сада
прети блокада рачуна. Није
било лако ни доћи до информација ко је и за шта надлежан у Апотеци Панчево и ко
шта може да контролише. Како се Апотека не финансира
из буџета, надлежни из Градске управе кажу да они не могу да контролишу њен рад, те
да је једини механизам контроле који имају буџетска инспекција. Поставља се питање
због чега инспекција није раније обавила ванредну контролу. Такође, према Статуту
Апотеке, оснивач поставља
три члана Управног одбора и
два члана Надзорног одбора,
те и на тај начин може да контролише рад установе.
Од надлежних из Градске
управе затражили смо одговоре на питања која су права и
обавезе оснивача над Апотеком Панчево, као и имена
чланова Надзорног одбора из
редова локалне самоуправе. У
достављеном одговору Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске упра-

Да ли ће установа успети да се извуче из великих дугова?
ве и Секретаријата за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског
већа, стоји да „оснивач једино
даје сагласност на статут и
именује и разрешава директора и чланове управног и надзорног одбора Апотеке Панчево”. Установа је такође обавезна да достави оснивачу
статут на сагласност и нема
обавезу подношења годишњег
извештаја о пословању. Нашој
редакцији су достављена и
имена чланова Управног и
Надзорног одбора Апотеке
Панчево из редова оснивача,
али с обзиром на то да смо одговоре добили пред закључење броја, с њима ћемо контактирати у наредном периоду.
Прекршајна пријава против
директорке
Какву улогу у контроли апотекарских установа има Републички фонд за здравствено
осигурање, сазнали смо од
надлежних из те установе. У
одговорима достављеним нашој редакцији стоји да Фонд
„контролише спровођење Уговора о снабдевању осигураних
лица лековима и одређеним
врстама помагала”.
Последња контрола спровођења уговора закљученог између Апотеке и РФЗО извршена
је 2013. године. На наше питање да ли ће Фонд у светлу нових догађаја проверавати пословање Апотеке Панчево,
надлежни су одговорили да
„планом контрола за 2015. го-

дину није предвиђено да се изврши контрола у Апотеци Панчево и да ће РФЗО у случају
евентуалног захтева другог државног органа размотрити могућност организовања ванредне контроле у Апотеци Панчево”. Необично је то што провере нису вршене две године, посебно зато што постоји основана сумња да је директорка
управо од новца који је добијала из Фонда плаћала милионске суме другим добављачима,
а није измиривала обавезе за
лекове с позитивне листе. На
сајту Министарства финансија
стоји да дуг Апотеке Панчево
на дан 20. марта 2015. износи
683.659.212,90 динара. Незванично сазнајемо да је то износ
доспелих обавеза, а да је укупан дуг око милијарду динара.
Годину и по дана након што
су почеле прве приче о закулисним радњама, у Апотеку је послата буџетска инспекција Града Панчева. Прва ванредна посета установи била је у децембру прошле године и завршила
се подизањем прекршајне пријаве против директорке Апотеке
Панчево. По налогу градоначелника Панчева, инспекција је
у тој здравственој установи контролисала наменско коришћење буџетских средстава и материјално-финансијско пословање за 2012. и 2013. годину. Према речима буџетске инспекторке Ђурђице Јовичић, која је извршила те провере, утврђено је
да није спроведена јавна набавка мале вредности за услугу

СУМЊИВИ ПОСЛОВИ У УЖИЦУ
Подсетимо, против Бранке Милојевић се води још један поступак у Ужицу због основане сумње да је починила кривично дело несавесног рада у служби и оштетила Апотекарску установу Ужице за 6,6 милиона динара док је била на њеном челу од 2006. до
2008. године, када је смењена. Како „Панчевац” сазнаје, тренутно су у току доказне
радње пред Основним тужилаштвом у Ужицу које се односе на набавку лекова, расходовање медикамената и дуговања добављачима. Наиме, вредност расходованих лекова је у 2008. години износила преко 20 милиона динара, док је три године раније би-

ла око 400.000 динара. Подаци које су вештаци накнадно тражили од надлежних из
Апотекарске установе Ужице разликују се за
сваку годину од 2005. до 2008. године. Међутим, није било могуће утврдити када су
набављени лекови. У том периоду обавезе
према добављачима су порасле са око 15
милиона (2005. године) на чак 660 милиона динара (2008. године). Такође, уочено је
да је више од две трећине артикала припадало категорији не-лек (дијететски производи, козметика, медицинска средства и производи опште намене: портикле, пелене,
цуцле, жвакаће гуме и слично).

штампе, те је против надлежних поднета прекршајна пријава, која је прослеђена Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Из те
установе, како смо сазнали, још
није стигао одговор. Инспекторка каже да је Апотеци Панчево наложено и да спроведе
низ мера како би се отклонили
пропусти у пословању. Утврђено је и да Апотека Панчево
2012. године није спровела поступак јавне набавке за лекове.
Питање одговорности
Буџетска инспекција је 19. фебруара ове године започела
провере пословања за 2014. годину, које, како смо сазнали од
Срђана Јелисавчића, буџетског
инспектора, још увек нису завршене. Након окончања
контроле, према његовим речима, биће сачињен записник и
предат правном лицу које је
предмет контроле, као и градоначелнику. У року од осам дана
достављају се примедбе на записник, а у року од 15 дана
правном лицу се доставља одговор на примедбе.
– Уколико постоје неправилности у записнику, Скупштина
града може покренути питање
одговорности руководилаца
правних лица. Буџетска инспекција има обавезу да обавести и друге надлежне органе о
даљем поступању – истакао је
Јелисавчић и додао да је контрола која треба да буде завршена у уторак, 31. марта, до сада показала да је било пропуста у пословању Апотеке.
До краја недеље Више тужилаштво ће донети одлуку о подизању наредбе за спровођење
истраге, која обухвата саслушање осумњичених у присуству
адвоката, као и сведока, а биће
спроведено и финансијско вештачење. Након извођења доказа биће донета и одлука да ли
ће се подићи оптужница или ће
се поступак обуставити. Такође, према сазнањима „Панчевца”, полиција наставља проверу пословања Апотеке Панчево. Из добро обавештених извора сазнајемо и да је установа
тужена за износ од преко 300
милиона динара, због чега јој
прети блокада рачуна.

СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Економско оснаживање и повезивање жена
Савет за родну равноправност
Скупштине града Панчева одржао је у понедељак, 23. марта, у
Градској управи, четврту седницу, којој су присуствовале
представнице Женске одборничке мреже и чланови и чланице Тима за израду Акционог
плана за побољшање положаја
жена града Панчева. Гошћа на
скупу била је Марија Обрадовић, републичка посланица и
прва координаторка Женске
парламентарне мреже Народне скупштине.
Како је рекла Милица Тодоровић, на овај начин се наставља спровођење активности Савета за родну равноправност.

Једна од њих је, према речима
наше саговорнице, подстицање
Женске одборничке мреже да
учествује у измени и предлагању разних одлука које се тичу
побољшања положаја жена. Посебно је истакла доношење Акционог плана и Палићке платформе о развоју Србије од 2014.
до 2020. године, која би, уколико је градски парламент усвоји,
узимала у обзир потребе жена и
реализовала их. Она је позвала
све жене које имају идеју и жељу да се укључе у борбу за побољшање положаја жена да се
јаве скупштинским службама и
придруже Савету за родну равноправност.

Марија Обрадовић је у последњих петнаестак дана обишла савете за родну равноправност у двадесетак градова у Србији. Она је истакла
да је панчевачки Савет за
родну равноправност један
од највреднијих у земљи, што
доказује и Акциони план за
унапређивање положаја жена. Нагласила је да у Србији
има много вредних жена, с
великом енергијом, која мора бити искоришћена у борби
за бољу позицију жена.
– Та битка дуго траје, многе
жене пре нас су се бориле за
исте циљеве, али ситуација
није била довољно зрела. Овог

пута, добијањем квота и веће
заступљености жена на местима одлучивања, склопиле су
се коцкице да можемо да направимо много више. Морамо
доказати да заиста заслужујемо те позиције и да радимо на
повезивању жена, промовисању њиховог знања и на економском оснаживању кроз
субвенције и пројектно финансирање – објаснила је Марија Обрадовић.

Страну припремила

Ивана
Предић
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Четвртак, 26. март 2015.
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НА ШТА СЕ ПАНЧЕВЦИ ЖАЛЕ ЗАШТИТНИЦИ ГРАЂАНА

„АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ”

НАЈВИШЕ ПРИТУЖБИ НА РАД
„ВОДОВОДА” И „ГРЕJАЊА”

Ослободите се
кабастог отпада

Спорно искључивање
радијатора
Проблематични и
водомери у зградама
Од 1.499 наших суграђана,
колико их се прошле године
обратило заштитници грађана
града Панчева и њеним сарадницима, највише притужби се односило на јавна комунална предузећа „Грејање”
и „Водовод и канализација”.
Подносиоцима тих притужби највише је сметало то
што није омогућено да свака
стамбена зграда има свој водомер, због чега су, по њиховом мишљењу, рачуни за воду
превисоки, као и то што засад
није могуће да се они који то
желе искључе са инсталације
даљинског грејања.
Драгиша Ћалић, заменик
заштитнице грађана града
Панчева, изјавио је да у насељу Котеж 2, одакле је стигло
највише притужби грађана,
има само 16 водомера за око
5.000 чланова домаћинстава.
– То је веома мало и зато
постоји проблем у „Водоводу”
с прецизнијим рачунањем потрошње воде. Како је вода све
скупља, а рачуни све виши,
расте и незадовољство грађана. Чести су спорови око тога
да ли су сви становници у
зградама пријавили све чланове својих домаћинства, па
зато подносиоци притужби
траже да сваки улаз има засебан водомер, како би бар правилније међусобно могли да
распореде утрошак воде – истакао је Драгиша Ћалић.
Коментаришући притужбе
на рачун „Грејања”, Јелена
Стојковић Соколовић, заштитница грађана, рекла је да у Одлуци о начину и условима
снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града
Панчева није предвиђено искључење са система даљинског

Увек на услузи грађанима
грејања по захтеву грађана, сем
у ситуацијама обрачуна по
фиксном и варијабилном делу,
што важи искључиво за нове
зграде. Изузетак је био само код
великих дужника, који у дужем
периоду нису измирили дугове,
и то тамо где су постојале техничке могућности за то.
– Те техничке могућности
морале су да буду предвиђене
актом о искључењу и правилима о раду дистрибутивног
система грејања, а та два акта
ни дан-данас нису донета. Важећом градском одлуком је
предвиђено искључење по
захтевима грађана само онда
када почне плаћање рачуна за
грејање по новом, а то треба
да заживи тек од нове грејне
сезоне и ове јесени – додала је
Јелена Стојковић Соколовић.
Заштитница права грађана
је објаснила да ће грађани моћи да подносе захтеве за искључење са система грејања,
али тек од 1. маја идуће године, када се заврши следећа
грејна сезона.
Због тога је њена служба покренула иницијативу да се

олакшају услови оним купцима топлотне енергије који траже искључење са система грејања, као и да се укине одредба
о услову да одлуку о уградњи
делитеља топлоте у становима
треба да донесе више од половине свих станара у згради. Заштитница грађана града Панчева затражиће и да се онима
који желе да им се искључи
грејање, уколико за то постоје
технички услови у зградама, то
омогући.
Одговарајући на новинарско питање шта је спорно када
је реч о притужбама грађана
на рачун „Водовода”, Драгиша
Ћалић је изјавио да у том
ЈКП-у одговарају да је и њима
у интересу да свака зграда
има сопствени водомер. Међутим, по тумачењима одговорних у „Водоводу”, промене
које морају да се изврше спадају у унутрашње инсталације
и зато сами грађани треба да
финансирају реконструкцију.
– Због тога долази до честих
спорова, па је „Водовод” покренуо експериментални програм
који би омогућио прецизније

рачунање потрошње воде. Проблем је сложен, јер у зградама
постоје посебни системи за испоруку топле и хладне воде и
за хидроциле, што отежава
уградњу посебних водомера.
Грађани који нам се жале кажу
да су свесни тога, али додају:
„Да се бар кренуло с једном
зградом и да смо видели добру
вољу ’Водовода’ да уради нешто када је реч о том проблему”. Из „Водовода” смо добили
објашњење да постоје два начина за решење те ситуације:
први, који је јефтинији, јесте
да се постојећи водомери, ако
је могуће, замене новим, па
уколико је збир потрошње на
сваком од њих и на водомеру
који је постављен у подстаницама топле воде приближно
једнак потрошњи на главном
водомеру, прихватила би се та
потрошња, а други је да се темељно реконструишу водоводне инсталације по зградама тако да се за сваки улаз, као посебну стамбену целину, постави водомер. Међутим, то изискује огромне трошкове – рекао је Ћалић.
М. Глигорић

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „НИЈЕДНА ВОЈСКА НЕ ДОЗВОЉАВА ОТПОР ЦИВИЛА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4601

Окупирани али слободољубиви
Господине Барте, ваш текст
објављен у прошлом броју листа „Панчевац” изазвао је у
мени жељу да вам упутим неколико реченица.
Кажете на почетку да сте
Немац, антифашиста. Да сте
Немац, то вам верујем, али да
сте антифашиста – НЕ, јер сте
очигледно склони лажима и
манипулацији. Поред тога, с
пуно разумевања говорите о
злочинима над цивилима. У
свом тексту истичете како је
Југославија капитулирала и
тим чином се одрекла отпора
против окупатора, као и да
свака војска која окупира неку
државу кажњава отпор њених
грађана смртном казном. По
тој логици је требало да грађани Југославије и Србије за вијек вијекова мирно живе у
окупираној земљи јер немају
законско право да се боре за
слободу. Какво лицемерје!
Указао бих вам и на то да се
изложба која је отворена у
панчевачком музеју зове „Злочини Вермахта у Србији за
време Другог светског рата”, а
не „Вермахт – друго име злочина”. Разлика није само формалне природе, већ открива
да нисте ни видели изложбу
коју критикујете, јер да јесте,
имали бисте прилику да се
упознате визуелно са стравичним снимцима из Крагујевца,
Краљева, Шапца и злочинима
Вермахта над цивилима ши-

ром Србије. Да вас подсетим,
тамо су убијали децу, старце,
жене. Сто за једног. Ваљда мислите да је и то оправдано.
Што се тиче злочина у Панчеву, када је убијено 36 Срба,
кажете да ни Немци ни Срби

нису објаснили шта се стварно
догодило 21. и 22. априла
1941. То, опет, није истина. У
вашем тексту поменути прокопани тунел, између кафане
и гробља, за вашу информаци-

ју, никада није ни постојао.
Такође, Немци нису, као што
ви кажете, похапсили на том
месту све које су затекли, па
их онда осудили на смрт. Ниједног убијеног Србина нису
ту ухапсили. Сви су они још

пре рата били на списковима
домаћих Немаца јер су, некада, рекли нешто против Трећег рајха и сарадње с Хитлером. То је било довољно да их
осуде на смрт, а сви су ухап-

шени у својим кућама и становима.
Кажете даље да је снимак са
егзекуције у Панчеву урађен
да би се документовала смртна пресуда и да су српски
историчари преко Историјског
архива у Берлину дошли до
тог снимка. Поново чиста лаж
и манипулација! Снимак је
једној приватној немачкој телевизији дао немачки ратни
фотограф који је све то снимао
у Панчеву априла 1941. Он
сам у изјави немачкој телевизији каже да није могао да
спава од када је присуствовао
том догађају. Савест га је морила, па је коначно, после више деценија, одлучио да упозна јавност с тим, објављујући
снимак преко телевизије. То
значи да никакав Историјски
архив у Берлину није доставио
српским историчарима тај
снимак. Толико пута нисте написали истину у свом тексту о
изложби „Злочини Вермахта у
Србији за време Другог светског рата” да заиста не верујем
да сте антифашиста.
И још нешто: ја сам историчар који у својим радовима и
књигама говори и о страдању
невиних Немаца после рата.
Толико да знате да у Србији
има оних који пишу и о тим
стварима.
Срђан Божовић,
дипломирани историчар

ЈКП „Хигијена” и ове године
организује акцију „Април –
месец чистоће”, током које
ће радници тог предузећа
сакупљати и односити стари
намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав
други кабасти отпад изузев
грађевинског шута.
Акција ће се одвијати од
30. марта до 30. априла, сваког радног дана од 7 до 15
сати. Детаљније информације се могу добити на телефоне 327-010 и 310-931.
Првог дана акције, 30. марта, радници „Хигијене” ће
обићи улице: Мученичку, Теслину, Вука Караџића, Игњата Барајевца, Косовску,
Штросмајерову, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића, Кеј
Радоја Дакића, Доситејеву,
Бате Михаиловића, насеља
Содара и Солара, Трг слободе,
Војводе Радомира Путника,
Војводе Петра Бојовића, Мите Топаловића, као и Основну
школу „Јован Јовановић Змај”
и Гимназију „Урош Предић”.
Дан касније, 31. марта,
биће однет кабасти отпад с
Трга краља Петра Првог, из

улица Петра Арачића, Војводе Живојина Мишића,
Његошеве, Карађорђеве (до
Моше Пијаде), Браће Јовановић, Светозара Милетића,
Бранка Радичевића, Браће
Јовановић 33-а, Змај Јовине, као и из Основне школе
„Стевица Јовановић” и Техничке школе „23. мај”.
Сутрадан, у среду, 1.
априла, на ред ће доћи улице Жарка Зрењанина, Нушићева, Првомајска, Цара
Душана, Милоша Требињца, Ж. Зрењанина 14–18, насеље Зеленгора и Основна
школа „Браца Петров”.
За четвртак, 2. април,
предвиђено је одношење кабастог отпада из улица Максима Горког, Цара Лазара,
Доктора Касапиновића, 6.
октобра, Др Жарка Фогараша, Бранка Ановића, Таковске, Петра Прерадовића,
Филипа Вишњића, Владимира Жестића и Марка Краљевића. У плану за тај дан су
и насеља Тип Станко и Пепељара, као и основне школе
„Бранко Радичевић” и „Мара
Мандић” и средња школа
„Никола Тесла”.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ко ће на „Црвену
јабуку” 3. априла
„Црвена јабука”, једна од
најпознатијих поп-рок група у
региону, прославља 30 година
успешне каријере великом
концертном турнејом под називом „Тамо гдје љубав почиње”. Популарни састав наступиће у дворани Културног центра у Панчеву у петак, 3. априла, од 20.30. Троје наших читалаца који су послали најзанимљивије одговоре на питање:
„Која песма ’Црвене јабуке’ вам
је најомиљенија и због чега?”,
освојили су по две карте за концерт тог сарајевског бенда.
Ево шта су одговорили
победници:
„Ако ме питаш, камараде,
шта би било да није љубави,
даћу ти моје песме стих који каже да не даш да тај осећај оде, да пустиш нека гори, јер да није љубави, остали бисмо само туга, ти и ја,
и то баш сад, некако с прољећа...” 060/0298...
„Омиљена песма ми је ’Да
знаш да ме болиш’, зато што

и после 11 година, када чујемо ту песму, мој вереник и ја
осетимо најдубље емоције. Ту
песму смо изабрали за први
плес на свадби, која је у мају,
па би било лепо да је чујемо
уживо месец дана пред свадбу и осетимо те емоције у јачем интензитету.” 064/2908...
„Омиљена песма ми је
’Волио бих да си ту’ зато
што сам у априлу 2008. добила од супруга поруку из
болнице, дан уочи његове
операције ноге: ’Волио бих
да си ту, ове ноћи тако требаш ми, као море морнару,
немам с ким наду делити...’
Ту ноћ ока нисам склопила,
а та песма ми увек тугу пробуди.” 064/2067...
Добитнике ћемо позвати
телефоном како бисмо њихове податке проследили
Културном центру, а они ће
своје карте моћи да подигну
на благајни непосредно пре
концерта. Честитамо и лепо
се проведите!

За боље сутра
не треба зумба
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас „боље сутра”, 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 „Заборављени
рај” Надифе Мохамед.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Боље сутра ме чека једино ако постанем добар лопов да бих могла да прехраним породицу, а факултетску диплому окачим о
клин.” 064/3239...
„Боље сутра значи да нам
не треба више зумба, јер нема нових рупа на каишу.”
064/9694...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у Авив
парку.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на пита-

ње: како остати правичан у
корумпираном
систему?
Они ће освојити по један
примерак књиге „Човек из
Берлина” Лука Меколина.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у Авив
парку, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Нажалост, изгледа да човек данас може да остане
правичан само ако се клони
система... Или ако постане
Бетмен.” 062/2137...
„Преузимањем личне одговорности! Ако већ не можемо променити систем,
учинимо да на свету буде
бар један неваљалац мање,
не дозволимо да систем
промени нас.” 062/7121...
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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ДОГОДИЛО СЕ У СТАРЧЕВУ

МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ИЗЈАВИО У ПАНЧЕВУ:

Лопови двапут
покрали кућу

НЕ ТРЕБАЈУ НАМ КОРУМПИРАНИ
ПОЛИЦАЈЦИ

Пред закључење овог броја
„Панчевца” јавио нам се
Драган Јеротић из Старчева
и обавестио нас да су ових
дана три лопова покрала
његову кућу која се налази у
том месту, на Панчевачком
путу.
– За кратко време сам
опљачкан двапут, 13. и 24.
марта, оба пута у вечерњим
часовима, када никога није
било у кући. Лопови су однели из куће све што је
вредно. Били су толико безобзирни да су ми из купати-

ла украли прашак и сапуне,
из кујне посуђе, а из ормана
у соби гардеробу. Једна
комшиница их је приметила када су одлазили и видела је како су уносили ствари
у бели аутомобил без таблица. Међутим, били су дрски
према њој и запретили су јој
да пази шта ради. Једино
што ми је од свега остало јесте стари касетофон у гаражи. Полиција је узела отиске, извршила увиђај и звала комшиницу да сведочи –
изјавио је Јеротић.

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД МОСТА
НА ТАМИШУ

Погинула девојка

У саобраћајној несрећи која
се догодила 24. марта око
18 сати код моста на Тамишу погинула је Теодора Бачањи из Војловице рођена
1994. године.
На њу је налетео пикап
којим је управљао возач у
стању тешке алкохолисаности. Ударац возила је био
толико снажан да је несрећна девојка одлетела двадесетак метара напред и на
лицу места преминула.
Покушаји полиције да
установи о коме је реч у почетку су били безуспешни
јер настрадала девојка код
себе није имала никакве до-

кументе. Међутим, касније
су њен идентитет потврдили њени родитељи.
Према незваничним информацијама, возач који је
налетео на девојку је из Београда, а кретао се из правца Панчева ка главном граду. Ударио је у девојку код
споредног земљаног пута
након кривине, а затим је
наставио да вози. Међутим,
након стотинак метара се
зауставио и вратио до места
несреће, где је сачекао полицију. Установљено је да је
имао 1,9 промила алкохола
у крви и одређен му је притвор до 48 сати.

ХУМАНИ ГЕСТ МЛАДОГ ДОЛОВЦА

Спасао малишана
стравичне судбине
Перица Рахимић је у среду,
18. марта, извео прави јуначки потез спасавши четворогодишњег дечака којег
је захватио пламен.
Вредни тридесетдвогодишњи Доловац, радник ЈКП
„Хигијене”, радећи на улици тог поподнева, чуо је веселу грају у близини. Безбрижну дечју игру убрзо је
пресекао врисак, а Рахимић
је у први мах помислио да је
неко дете повређено у тучи.
Није ни слутио да ће угледати призор који је убрзо
уследио. Подигавши поглед, спазио је малишана
како панично урлајући трчи
са огромним пламеном на
леђима. Храбри младић није много размишљао, већ је
истог трена потрчао ка четворогодишњем Алекси Бањашу. Према сопственом
признању, ни сам не зна како га је стигао, јер се осећао
као да је у секунду добио
крила. Ухвативши несрећно
дете, стргао је с њега горњи
део одеће, а убрзо му је у томе помогао и малишанов
отац. Ватра је већ била захватила добар део тела, па
су опекотине биле неминовне, али у том тренутку ма-

кар није било животне опасности.
Тек тада је Рахимић схватио озбиљност ситуације и
колико је малишан био близу стравичне судбине, па му
је и самом позлило. Он је
задобио опекотине на рукама приликом скидања запаљене дечје одеће, али више
од свега заболела га је стравична слика несрећног детета које беспомоћно трчи
захваћено пламеном. Делимичан мир је пронашао тек
када је, након лекарске интервенције, посетио Алексу
и уверио се да је у бољем
стању. Да куриозитет буде
већи, он није био у најбољим односима с дечаковим
оцем, али ни у једном тренутку није размишљао о томе и реаговао је на једини
исправан начин у таквој ситуацији.
Немили догађај је поново
зближио две породице, а
Алекса се опоравља од задобијених опекотина, свакодневно иде на превијања и
засад не разуме шта му се
десило. Кад одрасте, схватиће какав је подвиг за њега
учинио његов комшија Перица Рахимић.
Н. Р.

У прошлој години
поднето 160
кривичних пријава
против полицајаца
који су се нечасно
понашали
Градска управа
Панчева у 2014.
помогла полицију
с више од петнаест
милиона динара
– Хоћу да грађани верују полицији и да могу њеним
припадницима увек слободно да приђу, да им се обрате
за помоћ или саопште информацију о неком учињеном кривичном делу. Нећу
да полицајци седе с криминалцима у кафани, да се договарају како ће нешто заједно да ураде и да заједно дилују. Хоћу полицајце који ће
љубазно да се јаве грађанима, да им се осмехну, да их
питају да ли се нешто десило
током претходне ноћи, да ли
им је можда потребна помоћ.
Нећу да полицајци који иду у
патроле преседе радно време
у кафићу, већ желим да иду
тамо где је опасно и где се
налазе криминалци које треба зауставити. Полиција треба да буде симбол снаге, одговорности и поштења у овој
држави. Нећу корумпиране
полицајце и ни најмање ми
не требају такви сарадници
који су се обогатили заједно
с криминалцима, на сумњив
начин постали богаташи
или су огрезли у корупцији

– изјавио је министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић на трибини која
је одржана 25. марта у препуној сали Градске управе.
Он је истакао да ће од припадника полиције тражити да
откривају још више кривичних дела и раде што озбиљније и одговорније. Нагласио је
како полицајцима морају
подједнако бити важне и сит-

Министар унутрашњих послова је упозорио да је прошле
године у саобраћајним несрећама у Србији погинуло више
од пет стотина људи и једанаесторо деце, те да је због тога у
изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
предвиђено да се бахатим возачима који убудуће буду кршили саобраћајне прописе одузимају аутомобили.

С лева на десно: директор полиције, министар унутрашњих
послова и нови начелник панчевачке полиције
не и крупне крађе и како треба са истом пажњом да истражују крађу нечијег аутомобила и новчаника.
Челник српске полиције је
најавио враћање тзв. секторских полицајаца и објаснио да
ће они бити задужени за одређени део града, свакодневно
контактирати с грађанима који живе у њему и увек знати
шта се догађа у том крају.

Стефановић је апеловао на
присутне да слободно пријаве
његовом кабинету сваки случај нечасног понашања полицајаца и објаснио да је то могуће урадити писмом или мејлом, а да онај ко шаље притужбу не мора да остави податке о себи. Истакао је да је Сектор унутрашње контроле
МУП-а Србије поднео 160
кривичних пријава против

полицајаца који су кршили
законе или су се нечасно понашали у прошлој години.
На почетку трибине окупљенима се обратио градоначелник Павле Раданов. Он је
грађане обавестио да је Градска управа у прошлој години
ставила посебан акценат на
безбедност Панчеваца и становника околних места, што
је илустровао подацима да је
из градског буџета издвојено
око милион динара за панчевачку ватрогасну јединицу,
осам милиона и триста хиљада динара за камере за
надзор саобраћаја, као и
шест милиона динара за помоћ Полицијској управи
Панчево.
По његовим речима, важно
је и то што је у Панчеву стабилна политичка ситуација, с
обзиром на тешка времена у
којима се налази Србија.
Пре трибине у сали Градске
управе министар унутрашњих
послова је одржао конференцију за новинаре у просторијама Полицијске управе Панчево. Том приликом је изјавио да
је након разговора с највишим
полицијским функционерима
у нашем граду закључено како је безбедносна ситуација
у Панчеву и другим местима
у јужном Банату солидна,
али да је ремете пљачке и
разбојништва. Најавио је да
ће расветљавање тих кривичних дела имати првенство у наредном периоду и
да ће због тога у наредним
данима припадници жандармерије патролирати заједно с полицијом.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Директор библиотеке поднео кривичну пријаву
До краја ове недеље у Вишем
јавном тужилаштву у Панчеву
биће размотрена кривична
пријава коју је против једне
раднице у књиговодству Градске библиотеке поднео директор те установе због тога што
постоје основи сумње да је
она проневерила више милиона динара. Након тога ће бити одлучено да ли ће бити покренута истрага о томе.
Како је „Панчевац” писао о
овом случају, Служба за буџетску инспекцију Градске управе
Панчева објавила је 2. марта
саопштење у коме се наводи да
је обављена контрола пословања Градске библиотеке у периоду од 2012. до 2014. године и
да је утврђено како је било неправилности, „о чему су обавештени други надлежни органи
и институције”.
У саопштењу је писало и да
засад није могуће да се у јавност изнесу детаљније информације о овом случају. Као објашњење за то наведено је како

је неопходно сачекати да по завршетку контроле пословања
библиотеке и предаје записника о томе одговорном лицу прође период од 23 дана, током којег је могуће поднети примедбе.
Подсећамо, у Законику о
кривичном поступку пише да
виши јавни тужилац након
што прими кривичну пријаву
против неког лица, може да је
прихвати и донесе решење о
спровођењу истраге, као и да
предложи истражном судији

да се окривљеном одреди притвор или да се његово присуство током трајања истраге
обезбеди другим мерама (одузимање пасоша, одређивање
кућног притвора итд.).
Предвиђена је и могућност
да тужилаштво затражи додатна појашњења од подносиоца кривичне пријаве, а да од
полиције или од надлежних
инспекцијских служби захтева
допуну информација о сумњама наведеним у пријави.

Међутим, важно је напоменути да сам чин подношења
кривичне пријаве против неког
лица не значи да је оно и заиста починило кривично дело за
које се терети том пријавом.
Тужилаштво има право да
одбаци кривичну пријаву уколико не постоје докази који
указују на вероватноћу да су
наводи садржани у кривичној
пријави истинити, ако је пријава поднета због нечег што не
представља кривично дело
или се не гони по службеној
дужности, уколико је наступила застарелост кривичног
гоњења, или ако постоје друге
околности које трајно искључују кривично гоњење.
Ово је посебно важно због
тога што велики број кривичних пријава које се подносе у
нашем правосуђу нису основане, немају довољно аргумената који би потврдили наводе њихових подносилаца и
представљају њихов покушај
да се освете другим лицима.

ПРОМЕНЕ У ПАНЧЕВАЧКОМ ПРАВОСУЂУ

Станка Симоновић на челу Вишег суда
Ових дана је дошло до промена на руководећим функцијама у панчевачком правосуђу.
Судија Станка Симоновић, досадашња председница Основног суда, 17. марта је поднела
захтев за престанак те функције.
– У „Службеном гласнику”
је 23. марта објављена одлука
о томе да она више неће вршити ту дужност. Истог дана
Станка Симоновић је поста-

вљена за вршиоца дужности
председнице Вишег суда, а
уместо ње, за вршиоца дужности председнице Основног суда именована је Јасмина Петровић, дугогодишњи судија у
том суду – изјавила је за „Панчевац” Драгана Злоколица,
портпарол Основног суда у
Панчеву.
Како „Панчевац” сазнаје, до
ових промена је дошло због
тога што је судија Никола Ме-

даковић, који је од 23. маја
2014. био на функцији председника Вишег суда у Панчеву, испунио услов за одлазак у
пензију.
Станка Симоновић је била
на челу Основног суда у Панчеву од октобра 2013. Пре тога, до 1998. године, радила је
као судија у том суду, а након
тога је све до 2009. године
обављала дужност истражног
судије у Окружном суду. На-

кон реформе у правосуђу и
формирања Вишег суда у
Панчеву именована је за судију за малолетнике. Изузетно је
цењена међу сарадницима у
суду и спада међу најискусније у панчевачком правосуђу.
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Михајло
Глигорић

СЕЛО

Четвртак, 26. март 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Др Тања Алексић,
шеф омољичке амбуланте

КАКО СПРЕЧИТИ КАРЦИНОМ И САЧУВАТИ СРЦЕ?

ПРЕВЕНЦИЈА КАО СПАС ОД
СМРТОНОСНИХ БОЛЕСТИ
Порука пацијентима
– редовно се
јављајте на преглед
изабраном лекару!

време није радио. Павловић
је, упркос изузетно неугодној
ситуацији, стрпљиво чекао
неколико месеци – каже лекарка.
Болница је ускоро добила
одговарајући инструмент, а

Омољички примери
који треба да
упозоре и освесте
Вероватно најважнија тековина савремене медицине је
превенција, која је, поред
осталог, од пресудног значаја
за откривање карцинома у раној фази. Све је више таквих
примера, а неки од њих су се
догoдили и у Омољици.
„Случај” Павловић
Шеф тамошње амбуланте др
Тања Алексић наводи да се у
Дому здравља Панчево спроводи Национални програм
раног откривања (скрининг)
карцинома дебелог црева особама с просечним ризиком
(старости од 50 до 74 година).
Она је уједно и координатор
тима поменуте здравствене
установе за реализацију те акције.
Али тумор некад бива дијагностикован сасвим ненадано...
– Индикативан је случај
Омољчанина Вељка Павловића, чији је здравствени
картон дотад био потпуно
празан. Дошао је са сумњом
да има алергију на убод пчеле и, као дежурни лекар, прегледала сам га и измерила
високе вредности притискa.
Будући да алергијске реакције иду с ниском тензијом, није било речи о томе. Упутила
сам пацијента у лабораторију, као и на скрининге, међу
којима и на тест за рано откривање карцинома дебелог
црева, на којем је налаз био
позитиван. Након тога је упућен у Општу болницу на колоноскопију, али апарат у то

Панчево за скрининг карцинома дебелог црева.
У погледу раног откривања
рака најважније је људима подићи свест о томе, будући да
мали број лекара обавља
огроман посао и нема време-

Омоњичка амбуланта: све почиње одавде...
пацијенту је откривена промена.
– На срећу, испоставило се
да је карцином био у почетној
фази. Реакција је била моментална и, уз одличну сарадњу
са Одсеком за хирургију дебелог црева, урађене су све неопходне припреме, а напослетку је и успешно изведена операција. Битно је истаћи да пацијент није имао никакве
симптоме, па подвлачим да је
у таквим ситуацијама од непроцењиве важности на две
године тестирати узорак столице на крварење невидљиво
голим оком. Реч је о испитивању хемоглобина, за шта није потребна припрема, а тест
је неупоредиво прецизнији од
неких из прошлих времена,
када су се често догађале грешке, што је изискивало више
понављања – објашњава координатор Тима Дома здравља

на за превентиву, па би свако
морао сам да затражи систематски преглед.
Двоструки бинго
– Као изабрани лекар слала
сам многе пацијенткиње на мамографију и откривен је велики
број карцинома дојке. Издваја
се још неколико прича, као што
је она о шездесетогодишњем
Златомиру Матићу, који је водио здрав живот у природи и
није се излагао никаквим посебним ризицима. Жалио се само на хипертензију, редовно
долазио на прегледе, а због једног сумњивог налаза на ултразвучном прегледу мале карлице
послала сам га код уролога, који му је установио карцином
простате. Пре операције, обављене у Београду, због болова у
грудима послат је на коронарографију, најмеродавнију методу за дијагностиковање поремећаја крвних судова срца. Испо-

ставило се да му је запушена артерија на најважнијем људском
мишићу, па уместо да му буде
„само” уклоњен карцином, о
„истом трошку” му је предупређен инфаркт. Није претерано
рећи да је Златомир тиме освојио двоструки бинго – прича
Алексићева.
Сличних случајева је сијасет, а лекарка издваја и онај о
пацијенткињи која је редовно
долазила у амбуланту жалећи
се на замор.
– Више пута јој је рађен ЕКГ,
као и сви доступни интернистички прегледи, али нису откривени никакви знаци болести срца. Због све чешћих проблема са замором и краткотрајних болова у грудима упутили
смо је на коронарографију. Кад
је стигао налаз, имали смо шта
да видимо – требало јој је хитно уградити стентове. Нажалост, много је и прича које се
не заврше хепиендом, посебно
због тога што се злоћудни тумори често развијају без икаквих карактеристичних симптома. Стога свако треба редовно да се јавља одабраном лекару ради систематског прегледа,
који се заказује у року од седам
дана, док се колоноскопија чека десетак дана. О томе какво је
здравље наше нације, најсликовитије говори алармантан податак да ретко који налаз особе
старије од педесет година садржи све исправне параметре –
упозорава лекарка.
Превасходни циљ наведених
примера јесте да нас освесте како бисмо, за своје добро, искористили све предности превенције. У међувремену свако понаособ треба да учини све што
је могуће у отклањању фактора
ризика, тако што ће оставити
пушење, водити рачуна о исхрани, поспешити физичке активности, редовно контролисати крвни притисак и шећер...

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА МЕСНУ СКУПШТИНУ

Поново ванредно у Јабуци
Председник Скупштине града
Панчева је у четвртак, 19.
марта, званично расписао
ванредне изборе за јабучку
месну скупштину (као и за
градску месну заједницу Младост), који ће бити одржани
17. маја, од 7 до 20 сати.
Према наводима председника надлежне комисије Предрага Станковића, чланови
месне скупштине биће, као и
до сада, бирани по већинском
изборном систему (на име и
презиме). Да би се неко нашао

на листи, неопходно је да прикупи најмање петнаест валидних потписа бирача из своје
изборне јединице, за разлику
од неких протеклих времена
када је то могло и с територије целе месне заједнице.
– Изборне радње су почеле у
среду, 25. марта, и трајаће до
1. маја у поноћ. Заинтересовани ће моћи да пријављују кандидатуре сваког радног дана и
суботом од 9 до 17 сати, у просторији покрај мале сале
Градске управе. Одлучено је

да се не ради недељом и у време ускршњих празника – истакао је Станковић.
Грађани могу поднети захтев за упис, измену, допуну
или брисање из бирачког списка писмено Градској управи
Панчева (Трг краља Петра Првог број 2–4) или непосредно
у просторијама Секретаријата
за општу управу, соба 107.
Очекује се да ће на основу
одлуке Градског већа ускоро
бити образована привремена
скупштина Месне заједнице

Јабука, коју ће чинити Живадин Митровић (председник),
Славица Дуковски (заменик
председника), као и чланови –
Светлана Грујоски, Ђорђе Орловић и Јовица Анђеловски
(сви су чланови Српске напредне странке).
Напомене ради, ово ће бити већ друго ванредно гласање за петнаест чланова јабучког органа власти, у који ће
ући по петоро најбоље пласираних кандидата с три бирачка места.

МУКЕ ГЛОГОЊСКЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

Дуготрајна борба за имовину
На недавно одржаној редовној
скупштини Земљорадничке задруге „Демократија” из Глогоња, поред усвајања завршног
рачуна и финансијског извештаја, поново је било речи о
проблемима који годинама тиште чланове те организације.
Задруга је основана још раних педесетих година протеклог века под називом „Слога”
и као таква успешно је функционисала близу четврт века,
све до 1975. године, када је
припојена ПИК-у „Тамиш”.
Под окриље „Фрикома” је
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Јордан
Филиповић
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Алармантно је да мало који налаз особе старије од
педесет година има све исправне параметре.

Док суд успорава спор, неки објекти зарастају у коров
прешла 1997. године, а поно- није било могуће приватизово се осамосталила након вати друштвену имовину, па
осам година и приватизације је она преведена на Минипоменутог предузећа, позна- старство пољопривреде.
– Већ осамнаест година вотог по производњи сладоледа.
Председник Бранко Трајко- димо непрекидну борбу за
вић каже да тада по закону објекте које тренутно користи

„Фриком”, а реч је о кланици,
продавници и бензинској
пумпи, док зуб времена нагриза још неколико напуштених зграда. Сматрамо да на
то, као и на 316 хектара обрадиве земље, коју држава издаје у закуп, полажемо право по
слову закона из 1996. године о
враћању имовине задругама.
Због тога смо били принуђени
да пред Управним судом у Београду отпочнемо спор, који
се отегао унедоглед. Ако истерамо правду, желели бисмо да
обновимо производњу и запослимо најмање двадесеторо
људи – навео је Трајковић.
Ова врућа тема завређује
више пажње, па ће бити детаљније обрађена у неком од
наредних бројева.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Јавну
набавку за асфалтирање
улица Змај Јовине и Сутјеске, као и другог дела Соње
Маринковић, недавно је
расписала Дирекција за изградњу и уређење Панчева.
Сагласност за постављање
мреже кабловске телевизијe
и интернета Скупштина Месне заједнице дала je фирми
„АВком”, а радови ће почети за два месеца.
Банатско Ново Село: Продајна изложба радова малишана и чланица Удружење
жена „Новосељанке/Бобоаћеле” биће отворена у среду, 1. априла, у 11 сати, у
просторијама дечјег вртића, а прикупљени новац биће утрошен за њихово уре-

ђење. Квинтет Дома културе наступиће на завршној
вечери мастер-радионице
кларинетиста у суботу, 28.
марта, на Чардаку. Књига
Николине Урсулеску „Сунце у њиховим очима” биће
промовисана у среду, 1.
априла, у 12 сати.
Долово: Велику смотру овнова је суботу, 21. марта,
организовало Удружење овчара „Банат”. Истог дана је
низом програма обележен
дан школе. Предавање на
тему „Еликсир младости” у
суботу, 28. марта, од 18 сати, у просторијама Месне
заједнице приредиће огранак Црвеног крста.
Глогоњ: Рок за прикупљање
понуда у поступцима јавних набавки за послове
проширење пијачног платоа и бетонирање пешачких стаза ка пошти и амбуланти истекао је у среду,
25. марта. Активисти асоцијације „Јувенис” засади-

ли су борове испред Дома
културе.
Иваново: Предавање о превенцији канцера дојке одржано је у среду, 25. марта, у
Дому културе, а организатор је било Друштво за борбу против рака. Овогодишњи фото-сафари биће
приређен у новом термину,
почетком маја.
Јабука: Нови ванредни избори за Скупштину Месне
заједнице биће одржани 17.
маја, а у међувремену ће селом управљати петочлани
привремени орган власти,
чији ће председник бити
Живадин Митровић. Филмови „Пети лептир” и „Бићемо прваци света” приказани су у среду, 25. марта, у
Дому културе.
Качарево: Прокопан је и
уређен кишни канал у Улици Вељка Влаховића. Трибина о Николи Тесли биће
одржана у петак, 27. марта,
од 19 сати, у свечаној сали
Месне заједнице. На програму су и два филма на ту
тему, а предавач Братислав
Стојиљковић извешће неколико огледа. Наставља се
адаптација Дома културе.
Омољица: Toком наредне
недеље Дом културе ће аматерима из области филма и
фотографије слати пропозиције за наредни „Жисел”,
који ће бити одржан од 7. до
9. августа. У припреми је постављање изложбе поводом
седамдесет година од ослобођења града.
Старчево: Бенд „The Twilight”
свирао је у суботу, 21. марта, у
ККК-у, а наредног дана у свечаној сали Месне заједнице
одржана је трибина о здравственој заштити пчела. Предавање под називом „Преисторија на тлу јужног Баната”
у четвртак, 26. марта, од 18
сати, у ККК-у одржаће Марија Цуковић, а сат касније Нада Оњин Жужић изложиће
пастеле у галeрији „Боем”.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА „ЧАРОБНИ ЗАЛОГАЈ”

Обележена прва
годишњица
Како и доликује правим домаћинима, чланови Удружења љубитеља котлића
„Чаробни залогај” из Старчева су у суботу, 21. марта,
баш на свој први рођендан,
одржали годишњу скупштину у кафани „Ђерам”.
У присуству великог броја гостију председник тог
удружења Владан Станојевић Келе изнео је податке о
досадашњем раду, као и о
новим плановима.
Скуп је почео минутом
ћутања којим је одата почаст прерано преминулој
Светлани Перић Цеци, једном од оснивача „Чаробног
залогаја”, а по окончању
дневног реда сви они који су
желели могли су да се учлане у удружење.
– Јако сам срећан због чињенице да се наше удружење
омасовљује и да су нам приступили нови чланови. Сви
они који имају чланске карте,
односно нови „чаробњаци”
имаће и бројне повластице
током године. „Чаробни залогај” има дугорочан план.
Наш циљ је да окупимо све
људе добре воље, без предрасуда, да се друже, да уживају
у томе. Хоћемо да сачувамо
традицију припремања ста-

рих јела, али и да заинтересујемо младе да нам се придруже. Захвалио бих нашим
пријатељима који су нам помогли да изгурамо ову прву
годину. То су: кафана „Ђерам”, СЗТР „Димке”, СТР 4К, штампарија „AD Tehnology”, месара „Шунка”, СТР
„Вуја и Јова”, МЗ Старчево,
„Старчевачке новине”, бифе
„Чоби”, одред старчевачких
извиђача, али и Кика, Гавра,
Џипси, Наум, Брана, Ђуси,
Валентина, Митар, Јеротић,
Божа, Фића, Бошко и остали
– рекао је Владан Станојевић.
Дружење старчевачких
„чаробњака” и њихових
пријатеља протекло је у веселој атмосфери, а већ у
мају, у организацији тог
удружења, биће одржано
велико надметање у припремању рибље чорбе.
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Четвртак, 26. март 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АНТОН ЛАКИ, БЕЛГИЈСКИ КОРЕОГРАФ

Културни телекс

ПАЗИ НА РАСКОРАК!

Музика
Четвртак, 26. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика соло певања у класама проф. Маријане Михајловић (МШ „Ј. Бандур”, Панчево) и проф. Светлане Бирке
(МШ „Ј. Маринковић”, Зрењанин).
Субота, 28. март, 20.30, „Аполо”: у оквиру „Сата за нашу
планету” концерт ће одржати „Хоркестар”.
Субота, 28. март, 22 сата, „Аполо”: журка /// Bass.Codon ///.
Уторак, 31. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт ученика гитаре из класе професора Слободана Миливојевића
из београдске Музичке школе „Ј. Славенски”.

Изложбе
Четвртак, 26. март, 19 сати, галерија „Боем” у Старчеву:
изложба пастела Наде Оњин Жужић.
Петак, 27. март, 19 сати, Народни музеј: изложба „Камен
у преисторији” Завичајног музеја из Јагодине.
Петак, 27. март, 19 сати, галерија Градске библиотеке: изложба слика „Сопствена соба” Снежане Манасић и Иване
Јаковљевић.
Петак, 27. март, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
слика
„Криперски
рај”
Милоша
Мамуле.
Уторак, 31. март, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба радова „Прапростори” Миодрага Ристића.

Представе
Четвртак, 26. март, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Индиго” Душкa Премовићa, у режији Бранислава Лечића. Играју: Даница Максимовић, Марија Вицковић и Бранислав Лечић.

Програм за децу
Субота, 28. март, 12 сати, дворана Културног центра: у
оквиру „Мартовског рециклажног позоришни матине програма” биће изведена представа за децу „Три прасета” (улазница је пет празних лименки, а број места је ограничен).

Тематски програм
Субота, 28. март, 19 сати, „Аполо”: у оквиру „Сата за нашу
планету” биће приређена креативна радионица под називом „Осветли проблем”.
Понедељак, 30. март, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Уторак, 31. март, 19 сати, „Аполо”: последњи у низу програма удружења „Посети Панчево” – „Сто фотографија за
сто минута”.
Културни центар

чет пет суб нед пон

ТОП ЈЕ БИО ВРЕО
ЛУМУМБА (Француски филмски караван)
ПИРОГА (Француски филмски караван)
СНОВИ ОД ПРАШИНЕ
(Француски филмски караван)

уто сре

19.00 19.00 19.00
21.00 21.00 21.00
20.00

ПАНЧЕВАЦ: Шта подразуме ва представа „Пази на раско рак”? Зашто сте одабрали та кав наслов?
– „Пази на раскорак”
(„Mind a Gap”) јесте асоцијација на познато обавештење о
приласку станицама у лондонском метроу. Супротно од
подземне железнице, овде
имамо низ „препрека” које
играчи на сцени треба успешно да прескоче. Поједини
раскораци се односе на различитост људских природа, док
неке раскораке креирају сама
сцена и простор. У овом комаду ликови представљају фигуре из непознатог цртаног
филма, изгубљене у неком
фиктивном свету, односно земљи коју зовемо Тоноленд.
Приликом доласка у ту нову
државу из маште важно је пазити на доскок.

• Ваш комад се заснива на
необичној комбинацији модерних покрета и класичне музике. Како би ваши ликови изгледали ако би играли, на пример,
уз модерну музику? Јесте ли
пробали тако нешто? Због чега
сте се определили за класику?
– Одувек ме фасцинира
класична музика. Људи често
мисле да је мој кореографски
језик, односно игра коју ја
стварам, готово немогућ у
комбинацији с том музиком.
Међутим, за мене је то природан спој. Радио сам и с другом
музиком и сигурно је да се у
будућности нећу везивати искључиво за класику, али је за
ову представу она прави из-

БИОГРАФИЈА, УКРАТКО
Антон Лаки је рођен 1982. године. Почео је да игра када му
је било пет година. После школовања на универзитету у
Братислави одлази у Брисел на даљу обуку. У марту 2004.
године постао је играч чувене Компаније Акрама Кана, након чега је с колегама основао трупу „Лес СловаКс”, с којом је пре неколико година гостовао у Београду. После тога
је покренуо и своју компанију.

20.00

бор, јер асоцира на кинематографску подлогу без које
филм не би био исти. Музика
носи емоцију и енергију и ја
желим да видим да моји играчи то осећају и да се крећу ношени одређеним звуком.
• Шта овим перформансом
желите да покажете и поручите? Да ли је могуће створити директну и инстинктивну комуникацију мећ
ђу људима кроз плес?
– Иако увек кренем с веома
јасном идејом о томе како комад треба да изгледа, крајњи
резултат обично нема никакве везе с почетним размишљањима. Духовитост је јако
важна компонента, јер води
представу ка неком другом
емотивном и психолошком
нивоу. Не волим да дајем
упутства за гледање, јер знам
да публика има своја очекивања и ставове. Могу вам рећи
где је комад за мене почео, а
то су ти ликови из цртаног
филма у некој недођији, али
вам нећу открити где ће се завршити. То остављам гледаоцима да открију. Оно што желим да покажем, јесте невероватна снага играча. Они се
крећу по мојим захтевима,
пратећи моју идеју, али на неки посебан, њима својствен
начин. И то је оно што се мени највише допада у овој
представи. Игра је јединствена уметност, у којој људи са
свих страна света могу да се
уједине у тренутку, гледајући
и уживајући у енергији и изражајности тела у простору.
Не постоји реч која отвара
врата више него игра.
• Можете ли нам рећи не што више о својој компанији?
– Основао сам је 2012, а први комад је настао годину дана касније. Била је то представа коју доносим у Србију.
Након тога сам поставио дело

„Без увода”, а сада очекујемо
премијеру комада „Све је то
због пилула”. Будући да сам
гостујући уметник при институцији „Charleroi Dances”, која послује у Белгији, имам
простор за вежбање и логистику за своју компанију, па је
на мени само да креирам. То
је огромна предност за једног

Игра је јединствена
уметност, у којој људи
са свих страна света
могу да се уједине у
тренутку, гледајући и
уживајући у енергији
и изражајности тела
у простору.
уметника и једини начин да
он напредује и да буде слободан, како би остајао што дуже
у балетској сали. Моја компанија не подразумева неколико
играча доживотно везаних за
мене, већ са сваким новим
пројектом или комадом бирам оне играче који се уклапају у идеју.
• Колико је за вас била важна сарадња са Акрамом Каном?
– То је за мене била велика
част и привилегија. Тек сам
био завршио школу и кренуо
на академију. Рад са Акрамом
је био од одлучујућег значаја
за моју даљу каријеру и напредовање. Након тога сам
направио мали експеримент,
тако што сам заједно с колегама основао трупу „Лес СловаКс”, а потом је уследио још
већи изазов – покретање сопствене компаније.

20.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Трагом Светог грала”
Нелсонa де Милa
Авантура узбудљива за сва
чула води читаоца од прекрасних вртова Ватикана и
капија велелепног Рима све
до самог срца врелих џунгли Етиопије. Док грађански
рат у Етиопији не јењава,
стари католички свештеник
Ђузепе седи у затворској ћелији. Прошло је дугих четрдесет година од када је последњи пут угледао светлост
дана. А онда, након што је
изгубио сваку наду, бомбашки напад му пружа прилику за бег. Покушавајући да
искористи своју шансу, тешко повређени свештеник
наилази на два западњачка
новинара, Френка и Хенрија, и њиховог фотографа –
прелепу Вивијан. Свестан да
га снага издаје, он им на самрти открива тајну због које
је толики низ година био затворен – тајну стару два миленијума о светом пехару
чудесних исцелитељских
моћи. Готово нестварно откриће и новинарска радозналост подстичу необични

Као и претходних година, једна од представа Београдског
фестивала игре биће изведена
у Панчеву. Реч је о комаду
„Пази на раскорак” у извођењу белгијске Компаније Антона Лакија, која ће бити на репертоару Културног центра у
суботу, 4. априла, од 20 сати.
Замолили смо оснивача
трупе и кореографа Антона
Лакија да нам пре доласка у
Панчево каже нешто о свом
раду и представи коју ће овде
извести.

(И) СЛЕДЕЋЕГ УТОРКА У „АПОЛУ”

Посета друга Тита Панчеву
Суграђани заинтересовани за
историју Панчева 24. марта су
се у великом броју одазвали позиву за још једну мартовску
виртуелну шетњу кроз град с
новинаром Ненадом Живковићем, а у оквиру програма „Сто
фотографија за сто минута”, који се реализује у дворани „Аполо”. Носилац тог пројекта је
удружење „Посети Панчево” и
Панчевци су овог месеца били у
прилици да се подсете како су

некад изгледали поједини
објекти, улице и тргови и шта
смо све током 20. века успели
да срушимо и уништимо. Тема
последњег прегледа били су
„Ентеријери у које ређе улазимо”, а циљ креатора овог програма био је погледати како изгледају објекти у које не можемо да уђемо и који су умногоме
променили изглед или намену.
Тако су се међу фото-дестинацијама нашли ентеријери вој-

них, привредних, културних и
угоститељских грађевина – од
Свиларе, Привредне банке и
малог провијантског магацина
до зграде Дома омладине, комплекса објеката Културног центра и некадашњег Клуба ССРН.
Наредног уторка, 31. марта,
од 19 сати, у „Аполу” ће бити
презентовани „Догађаји једног
времена”. У склопу тог програма посетиоци ће моћи да виде
како су у 20. веку изгледали
дечји карневал, мото-трке,
припреме за слет, посета друга
Тита и Јованке Броз Панчеву,
разне прославе по фирмама...

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ
тројац на потрагу која је
кроз векове небројено пута
безуспешно предузета.
Њихов пут биће тежак –
на њему их чекају сурови
ратници одани само свом
паганском племену, стари
хришћани
свете
крви
спремни на све да заштите
тајну у свом манастиру и сурове убице које вребају из
сваког прикрајка... Али чак
и ако успеју да превазиђу
све препреке, да ли је човечанство спремно за оно што
се налази на крају пута?

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 1. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Какав би био свет без митова?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Трагом Светог грала” Нелсонa де Милa.
Имена добитника 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
(не дужи од 160 карактера) 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.

Шта може песма?
Светски дан поезије (21.
март) у нашем граду је обележен уз стихове светских и домаћих песника које је говорио
Славољуб Димитријевић, 20.
марта, у Градској библиотеци.
Поред тога, у Гимназији
„Урош Предић” на часовима
професорке
књижевности
Александре Михаиловић гостовале су књижевница Душка Врховац и песникиња из
Панчева Милосава Павловић.
С друге стране, у програму
који је организовао Културни
центар Београда, песникиње
Јасмина Топић и Драгана
Младеновић, поред других аутора из земље и иностранства,
читале су 20. марта поезију у
клубу „Пароброд”. Истог дана
је наша суграђанка Јелена
Журић из ИК „Едука” била један од учесника у панел-дискусији коју је модерирала Јелена Николић Ангеловски.
Неколико дана пре Светског дана поезије, у уторак,

17. марта, у библиотеци „Мома Димић” у Београду одржано је књижевно вече поводом
доделе награда ауторима који
су учествовали на конкурсу
„Момини дани”. Будући да је
једна од награђених Гордана
Влајић, она је заједно с колегиницама Иванком Радмановић и Милосавом Павловић
приредила књижевно вече,
када су све три представиле
своје стваралаштво.
Р. Т.

ЗАНИМЉИВА ПОСТАВКА У БИБЛИОТЕЦИ

Сопствена соба
У галерији Градске библиотеке у петак, 27. марта, у 19 сати, биће отворена изложба
слика „Сопствена соба” Снежане Манасић и Иване Јаковљевић. Ивана Јаковљевић је
завршила зидно сликарство
на Академији примењених

уметности у Београду, а Снежана Манасић Академију за
конзервацију и рестаурацију у
Београду. Публика ће овом
приликом моћи да види најновије радове из њихове продукције. Изложба ће бити
отворена до 10. априла.

АРХЕОЛОШКА ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Камен у преисторији
У Народном музеју у Панчеву
у петак, 27. марта, у 19 сати,
биће отворена изложба „Камен у преисторији” кустоса-археолога Соње Перић. Реч
је о поставци камених артефаката из преисторијских
збирки Завичајног музеја у

Јагодини, која обухвата предмете од окресаног камена и
предмете израђене техником
глачања из различитих периода преисторије – од старијег
неолита до млађег гвозденог
доба, с подручја централног
Поморавља.

„Део овог богатог фонда биће
представљен панчевачкој публици како бисмо се заједно вратили у прошлост и покушали да замислимо и реконструишемо живот преисторијског човека.”, наводи се у саопштењу Народног
музеја.
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ДРУЖЕЊЕ С МАРКОМ РАФАИНИЈЕМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КО СУ, ЗАПРАВО, ПРАВИ ИТАЛИЈАНИ?
Совјетски Савез,
Русија и лаке
италијанске ноте

Акси Мур је „добра девојка”: вредно учи, клони се
невоља и не говори никоме
како заправо жели да побегне од свега тога. Једини
коме се може поверити јесте њен најбољи пријатељ
Робинсон – у кога је случајно и лудо заљубљена.
Кад неочекивано позове
Робинсона да заједно пропутују земљом, Акси први
пут у животу крши правила. Безбрижна авантура,
међутим, врло брзо измиче
контроли...
Изузетна, емотивна, присна прича заснована је на
Патерсоновом личном искуству. „Прва љубав” сведочи о
моћи и лепоти прве љубави,

Од фамозног Робертина, преко Тота Кутуња,
до необичних дуета
У организацији „Панчево
филм фестивала”, у суботу,
21. марта, у Галерији савремене уметности је гостовао
Марко Рафаини, један од аутора документарног филма
„Прави Италијани” („Italiani
veri”), који је том приликом
био приказан. С њим је разговарао Саша Ракезић.
„Прави
Италијани”
је
остварење које говори о великом успеху италијанске популарне музике у Русији и осталим земљама некадашњег Совјетског Савеза у последњих
педесет година. Како је рекао
Марко Рафаини, он је приликом боравка у Русији био изненађен чињеницом да тамо
тако добро познају кантауторе
из земље из које он долази. Та
фасцинираност Руса италијанском музиком била је
кључна у његовој одлуци да
направи овај документарац.
Један од саговорника у филму
је чувени Робертино, чија је
музика крајем педесетих година 20. века у СССР-у доживела прави бум.
– Робертина сам упознао у
Русији. Он је у Совјетском Савезу био толико популаран да
је Валентина Терјешкова, прва жена која је летела у свемир, изјавила да жели да чује
његову песму. Постоји и прича да је приликом посете италијанског председника Русији
1962. године Никита Хрушчов изјавио да је дошао гост
из земље из које потичу Микеланђело, Леонардо и Робертино! Притом италијански

председник Антонио Сењи
није знао ко је Робертино јер у
Италији он није био толико
познат – рекао је Марко Рафаини.
Како је у филму приказано,
Робертино је био увод у продор италијанских лаких нота
у простор СССР-а. Један од
саговорника у филму објашњава да је та музика доносила осећај слободе пошто је била малтене једино што је са
Запада стизало у ту огромну
земљу. Међутим, љубав према
италијанској музици наставила се и након распада Совјетског Савеза и дуго је опстајала
захваљујући бизарним дуетима између италијанских звезда и руских извођача.
Аутор филма каже да су
Италијани били запрепашћени сазнањем о популарности
италијанске музике у Русији, а
сам филм је добио награду публике на фестивалу у Болоњи.
Надовезавши се на ову тему, Саша Ракезић је подсетио

БОГАТ ФЕСТИВАЛСКИ ЖИВОТ ФИЛМА

Она, то сам ја
Кратки
експериментални
филм „Она, то сам ја”, инспирисан стиховима Рабиндранта Тагора, чији су аутори наши суграђани Александар Токин и Сеад Богућанин, биће
приказан у такмичарском делу Београдског фестивала документарног и краткометражног филма у петак, 27. марта, у 20 сати, у сали два Дома
синдиката у Београду. Тим
поводом је 24. марта у Културном центру Панчева приређена конференција за новинаре, на којој се могло чути
да је тај филм досад остварио
богат фестивалски живот, пошто је приказан на фестива-

лима у земљи и иностранству
– у Барселони, Москви, Минску, Бејруту, Пловдиву, Тел
Авиву, Букурешту итд.
Филм је настао тако што су се
Токину и Богућанину придружили кореографкиња Александра Бјелајац, која у филму изводи плесни перформанс, и Сава
Маринковић, композитор. Свако од њих је имао велику стваралачку слободу и могућност да
се изрази на себи својствен начин, да би све то накнадно било
уклопљено у квалитетну целину. Реализацију тог филма је
помогао Град Панчево и он је у
целини снимљен у овдашњем
Народном музеју.

на велику популарност Ђорђа
Марјановића у СССР-у, али и
на нашег суграђанина Сашу
Попаза.
– Попаз је 1962. године снимио први сингл у Србији, ако
не и у Југославији, а Панчев-

ци једва да су и чули за њега.
Пошто је објавио неколико
синглова, он је постао звезда у
Совјетском Савезу и тамо свирао на стадионима и направио
велику каријеру – рекао је Ракезић.

Амбијент са срцем
авангарде

Концертна промоција новог албума Саве Маринковића „Evocation”, која је одржана у петак,
20. марта, на сцени Културног
центра, привукла је велики број
љубитеља музике коју тај млади
панчевачки уметник ствара.
Реч је о његовом другом компакт-диску, објављеном за италијанску издавачку кућу „ДОФ
лебел”. У промоцији су му помогле његове колеге, музичари:
Софија Јованов, Никола Като,
Слободан Рековић и Влада Јованов, Катарина Арсенов и
Драган Гојић.
– Имам акустички приступ
амбијенталним нумерама, са
елементима електронике, с
тим да мислим да звук треба
да буде што природнији. Много ме инспирише етно-амбијент, односно трибал-амбијент звук, оно паганско и спи-

У дворани Културног центра у
уторак, 17. марта, изведена је
представа необичног назива
„Позоришни бонтон – четири
кратке приче – деца деци”, за
који режију и драматургију
потписује наш суграђанин Јован Поповић. Како је он објаснио, идеја је била да се у већ
постојећи пројекат позоришног бонтона, који Дечја сцена „Пођи туда” развија већ четири године, додају четири
позоришне етиде и да се створи могућност да након пред-

Драгана
Младеновић

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) 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
Живот је леп

Снежана Додер,
дипломирани економиста

ритуално у музици – рекао је
Маринковић.
Критика је проценила да је
„Evocation” тамна страна његовог првенца, а Маринковић на
то каже да је сада имао већу
слободу у стварању и ослободио
се извесне несигурности коју је
осећао, те да се препустио расположењима и инстинктима.
Као пасионирани слушалац музике, он најчешће бира амбијентални звук и експериментални, махом норвешки џез.
Његовом посвећивању музици допринео је читав низ позитивних околности и он са изненађењем прати успехе које
његови албуми остварују у свету. После панчевачке премијере Маринковић и његове колеге имаће још неколико концертних промоција албума
„Evocation” по Србији.

Четири позоришне етиде

ставе деца из публике разговарају с децом–глумцима.
„Четири кратке приче” су
премијерно изведене у јесен
2014. године у Дому културе у
Качареву, где је представа била

која понекад може бити пресудна за наш цео живот.

Два најбржа читаоца који до среде, 1. априла, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Каква је разлика између прве и свих
осталих љубави?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Прва љубав” Емили Рејмонд и Џејмса Патерсона.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА АЛБУМА „EVOCATION”

КОМАД ЈОВАНА ПОПОВИЋА

Странe припремила

„Прва љубав” Емили
Рејмонд и Џејмса Патерсона

и припремана. Чине је четири
позоришне етиде које се преливају једна у другу: „Тужна и
лажна прича о сивом камену”,
„Пустоловна и лажна прича о
великој планини којој се није

допала жега”, „Бајка на језеру”
и „Прича са зелене пијаце”. У
њој глуми осморо ученика седмог разреда основне школе у
Качареву, који су у раду с Јованом Поповићем сазнали много
о сценском извођењу и позоришној уметности уопште.
Поповића су панчевачки
малишани недавно могли да
гледају у представама „Мачак
у чизмама” и „Чаробњак из
Оза”. Он је стално запослени
глумац Позоришта лутака
„Пинокио” и игра у двадесетак представа тог театра за децу. Тренутно се припрема за
улогу дива Носоње у представи „Баш-Челик”, а уследиће и
рад на комаду „Шешир пун
боја”.

АУТОР: Ерик Емануел Шмит
је аутор који ме је у више наврата пријатно изненадио
обрађујући за једног филозофа (што је по образовању)
типичне теме као што су:
слобода, смрт, Бог, срећа и
љубав, и то – за једног писца
(што је по вокацији) – на веома интересантан начин, који читаоца наводи на размишљање данима након сусрета с његовим делом. Можда
је већини познатији по позоришном комаду „Загонетне
варијације”, али на мене је
много јачи утисак оставила
представа „Посетилац”, по
његовом тексту, „Атељеа
212”, у режији Љиљане Тодоровић, с провереним глумачким величинама као што су
Воја Брајовић и Драган Николић. Та представа се не
може препричати, али ће читаоце можда заинтересовати
цитат из разговора Фројда и
непознатог госта који је можда Бог, а који каже: „Када
сам људе учинио слободним,
изгубио сам свемоћ”. Као
свестран аутор, Шмит не
престаје да изненађује ни у
свом прозном опусу, износећи храбре и несвакидашње
теорије у делу „Јеванђеље по
Пилату”, које топло препоручујем уколико држите до
слободе мишљења пре свега.
Такође, несвакидашњи
сусрет с културом и традицијом Истока, али и са свакодневним проблемима и
дилемама, али на себи својствен, помало бајковит и
мистичан начин, приредио
ми је Владислав Бајац у
„Књизи о бамбусу”. Заиста
се чита у једном даху и
оправдава уложени труд и
време.

ФИЛМ који ме, иако на моменте прилично тужан,
увек орасположи, напуни
позитивном енергијом и
изнова очара својом једноставношћу, лепотом, топлином и хумором, јесте
неприкосновени Бенињијев
сада већ скоро две деценије
стар филм „Живот је леп”.
Боје, атмосфера, музика и
емоције, све спаковано у
111 минута, које ћете сигурно квалитетно провести
када одлучите да погледате
овај филм.
ВРЕМЕ: Почетак 20. века у
Србији, атмосфера грађанске идиле београдских салона приказивана често у литератури, увек је оживљавала слику времена чији бих
сведок радо била. Волела
бих да сам у могућности да
интелектуалне величине попут Дучића, Шантића, Црњанског, Андрића, Слободана Јовановића, Нушића и
Исидоре Секулић срећем
свакодневно или да се о њиховим активностима и делима информишем у дневној штампи. Свакако неко
много инспиративније и
лепше време.

www.pancevac-online.rs
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ДРУШТВО
ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН „ФРИЦ”
САЊЕ ДОМАЗЕТ

Космополитска
прича о љубави
Говорећи о књизи „Фриц”
Сање Домазет на промоцији
одржаној у уторак, 24. марта, у Галерији савремене
уметности, уредник те књиге и књижевни критичар
Александар Јерков проценио је да је то космополитско штиво што надмашује
оквире актуелне српске
књижевности. Због тога он
сматра да је домаћа књижевна јавност пала на испиту који је тај роман пред њу
поставио. „Фриц” је, према
његовим речима, дело са
израженом геокултурном
ширином, богатим културолошким ткањем, сажетом
формом и књижевним секвенцама које се брзо смењују, али и књига што начиње једну велику трауму и

суптилно отвара табу тему о
инцесту између брата и сестре.
Сања Домазет је открила
да „Фриц” кореспондира с
романом „Љубавник” Маргарет Дирас, а наша ауторка је
исто као и Маргарет Дирас
написала ту књигу не би ли
се ослободила опседајуће
приче. Она је подсетила да
се у јавном простору Србије
без устезања говори о сексу,
тиме су преплављени наши
медији, али се избегава говорити о љубави. Циљ Сање
Домазет био је да напише космополитски роман о уметности, љубави и страсти.
Са ауторком и уредником
књиге разговарала је Марија Самарџић из Културног
центра Панчева.

НОВИ РОМАН ВУЛЕТА ЖУРИЋА

Тајна црвеног замка
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИJА ЗА УГЛЕД
Едукација и друге
мере изнад примене
силе
Панчевачка извршна власт
изгласала је у уторак, 24. марта, извештај о раду Комуналне полиције за 2014. и план
рада те градске службе за ову
годину. Срђан Милетић, начелник Комуналне полиције,
рекао је да је она била највише ангажована на сузбијању
нелегалног превоза заједно са
саобраћајном инспекцијом.
Додао је како су постигнути
„извесни резултати” у том послу, те да се убудуће очекује
још боља сарадња полиције и
судства како би такве акције
биле ефикасније.
Милетић је поновио захтев
за повећање броја полицајаца,
нарочито због потребе увођења треће смене ради појачане
контроле поштовања радног
времена угоститељских објеката. Додао је како је значајан
напредак постигнут у поштовању одлуке о кућном реду у
стамбеним зградама захваљујући едукативном раду припадника Комуналне полиције
с грађанима. Начелник те
службе посебно је истакао одличну сарадњу коју је она
имала с градским инспекцијама и Полицијском управом.
Као нарочит проблем Милетић је истакао угрожену
безбедност саобраћаја и грађана на старом бувљаку и затражио је повољнију локацију
за ту врсту уличне продаје.
Миодраг Радојковић је похва-

У Панчеву не „раде” пендреци и лисице
лио панчевачке комуналне
полицајце због коректног обављања посла. Нарочито је нагласио да панчевачка Комунална полиција избегава примену бруталне силе, чега има
у неким другим градовима.
Градско веће је одлучило да
од покрајинских власти затражи да Панчеву поклоне 30
ари на којима се налази део
Опште болнице. То је неопходно ради довршетка препарцелације, која је услов за
почетак радова на санацији те
установе.
Усвојен је и предлог за
формирање
привремених

скупштина у месним заједницама Младост и Јабука, које
ће обављати текуће послове
до спровођења ванредних избора, заказаних за 17. мај ове
године. Постојећи скупштински сазиви, због сукоба чланова и странака који их чине,
не раде већ дуже време, па су
се стекли законски услови за
њихово распуштање и расписивање нових избора.
Панчево ће се пријавити на
два регионална конкурса за
доделу помоћи ради стамбеног збрињавања избеглица.
На тај начин 40 породица треба да добије кров над главом.

Први конкурс је намењен за
набавку грађевинског материјала за адаптацију неусловних
или завршетак нових кућа у
којима ти људи живе, а други
ће обезбедити новац за куповину сеоских домаћинстава,
односно њихову евентуалну
адаптацију и реконструкцију.
Већници су прихватили
предлог уговора Управе за капитална улагања Војводине,
која ће са 12,5 милиона динара финансирати прву фазу изградње постројења за прераду
отпадних вода у Старчеву.
Д. Вукашиновић

ФЕЉТОН: СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА ПАНЧЕВО ОБЕЛЕЖИЛА 55 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА (3)
Наш суграђанин Вуле Журић представио је своју нову
збирку прича „Тајна црвеног замка” у кафеу „Делфи”
у београдском СКЦ-у у понедељак, 23. марта. На промоцији су, поред аутора, говорили уредник књиге Дејан Михаиловић и писац и
музичар Др Неле Карајлић.
Вече је у духу Журићеве
прозе протекло лежерно, с
много духовитих доскочица
и упадица, у маниру фудбалске утакмице, пошто је
аутор признао да је за ову
прилику саставио најбољу
фудбалску репрезентацију у
улози књижевних ликова,
јер су се међу „играчима”
нашли Тито, Милош Цр-

њански, Иво Андрић, Бора
Станковић, Петар Кочић,
Владимир Назор, Шабан
Бајрамовић, Младић, Чолаковић, али и људи с маргине, попут Ћенге.
Журић је и овом приликом потврдио да је данас један од најзабавнијих и најдуховитијих писаца млађе
генерације, те да му је смех
маска иза које може да проговори о многим болним и
горким истинама о савременом друштву које се није
ослободило тешког бремена
титоизма, само му је дало
нову фасаду, за коју се не
зна да ли је боља или гора
од оригинала.
Р. Т.

КОНКУРС ЗА МЛАДЕ НОВИНАРЕ

Потребни сте
„Драфту”
Oмладински информатор
„Драфт”, часопис Дома омладине, од септембра 2013. године прати културна дешавања, волонтерске акције и рад
НВО сектора у нашем граду.

За његову припрему задужена је редакција младих новинара и фотографа, који су испекли занат претходним ангажманом на порталу „Ом-

нибус”. Досад je објављено
девет бројева „Драфтa”, а на
десетом се ради.
Са жељом да се у припрему јубиларног броја укључи
још више младих, редакција је расписала конкурс за
новинаре и фотографе. Драгана Јоксимовић, уредница
текстова у „Драфту”, о томе
каже:
– Позивамо све момке и
девојке из нашег града, од
петнаест до тридесет година
старости, заинтересоване за
рад у омладинском листу,
да се пријаве на наш конкурс. У потрази смо за новинарима и фотографима који би се прикључили нашем
тиму.
Формулар за пријаву треба
преузети са „Фејсбук” странице „Драфт омладински
информатор” и послати на:
draftredakcija@gmail.com, c
назнаком „За конкурс”. Конкурс је отворен до 6. априла.
Р. Т.

Пише: С. Дамјанов

Важна друштвена улога
Када је са истеком прошле године Студентска задруга у Панчеву обележила свој 55. рођендан, стекли су се услови да о тој
организацији говоримо и кроз
призму друштвеног феномена.
Остаће упамћено да су педесетих и шездесетих година
прошлог века панчевачки задругари у летњем периоду највише радили на молерскофарбарским пословима, поправкама фасада, чишћењу
пословних зграда и просторија, те на истовару угља из вагона. Током зимског периода
овдашњи млади људи су се посебно истицали у једном веома занимљивом послу. Они су
сваког децембра продавали
новогодишње честитке и разносили их по целом граду за
потребе локалне поште. Били
су то тада веома уносни послови, а данас су скоро потпуно заборављени. Тада задруга
није имала Стручну службу,
запослене професионалце за

послова, а касније све више и
због стручног рада.
Иако је задруга обавила своју улогу на најбољи могући начин, а то су потврдили и многи који су током прошлих деценија били део ове лепе приче, задругарство у Панчеву заслужује да му се посвети више
пажње. Студентска задруга је
имала и има економску, социјалну и васпитну улогу у разво-

административно-финансијске
послове, већ су тај део рада
обављали сами студенти (волонтери), уз минималну награду за уложени труд. У каснијем периоду, а већ смо о
томе говорили, многе фабрике и предузећа су ангажовали
омладинце за своје потребе,
прво на обављању физичких

ју студената, ђака и незапослене омладине. Стицањем материјалних средстава они нису
само прошли кроз један период свог живота, већ су били
део система који је допринео
општем развоју друштва.
Помоћ за опште добро
Не сме се сметнути с ума да је
Студентска задруга током де-

ценија свог постојања издвајала знатна материјална средства за финансирање и развој
спортских клубова, као и културних делатности. Познати
„Атеље младих”, који је изнедрио више врхунских уметника и био понос уметничког
деловања, и то не само у нашем граду, добијао је средства да одржи свој рад. Деведесетих година већину премијера финансирала је баш
Студентска задруга. Свакако,
да није било учешћа Студентске задруге, ни зграда Дома
омладине у Панчеву не би
могла да буде одржавана и
стално на услузи многим
удружењима, културно-уметничким друштвима и младима у целини. Помоћ се огледала у плаћању дела трошкова за електричну енергију и
грејање познате зграде у центру Панчева.
Утицај Студентске задруге
осећао се на сваком кораку.
Сваког 4. априла, на Дан студената, организоване су манифестације које су на прави
начин промовисале студентски покрет и младост наше
земље. Сусрети и традиционалне фудбалске и кошаркашке утакмице између Удружења студената и Студентске
задруге дуго су остале у памћењу посетилаца. На чувеним
банкетима студенти су дола-

зили до пуног изражаја. Свирке уживо, праве мале музичке
светковине, окупљале су на
стотине знатижељника, а провод је био загарантован. Нажалост, традиција је прекинута, па су за многе та дивна
времена остала само у сећањима.
Чувене екскурзије
Док је задругарство у нашем
граду цветало, а посла било
напретек, чланови овог удружења умели су и да се разоноде. Многе генерације су добро запамтиле познате екскурзије у нашој земљи и иностранству. Кад год се прослављао неки државни празник
(с неколико слободних дана)
или значајан јубилеј, Студентска задруга је организовала дружења за незаборав. У
већини случајева она је сносила знатнији део трошкова
(превоз и смештај), а екскурзије у Трст, Беч, Истанбул,
Праг, Будимпешту, Атину и
друге европске метрополе
још више су учвршћивале задругаре и чиниле да се они
осећају као једна велика породица. Ова веома лепа пракса престала је 1999. године из
познатих разлога.
Студентска задруга Панчево имала је током свог постојања веома квалитетну сарадњу с медијима. Многе емисије на локалном нивоу и рубрике у новинама и листовима
које су штампала овдашња
предузећа биле су препуне
афирмативних садржаја о деловању Студентске задруге, а
све је то доприносило још већем утицају задругарства у
нашем граду.
У новије време утицај ове
друштвене организације је
умањен. Ипак, и поред свих
потешкоћа, она и даље опстаје у нашем граду и надамо се
да ће тако бити још дуго.

(Наставиће се)
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ВИШЕ ОД ИЗЛОЖБЕ

КАРАЂОРЂЕВИЋИ ЗА ВОЛАНОМ

Традиција дуга
77 година
У корак с развијеним
земљама
Први међународни сајам аутомобила у нашем граду одржан
је од 5. до 15. марта 1938. Од тада до данас у Београду излажу
сви произвођачи аутомобила и
опреме који желе да побољшају
своје пословање на простору некадашње Југославије.
Један аутомобил на хиљаду
становника
После отварања Београдског
сајма (данашње Старо сајмиште) 1937. године наша престоница је постала један од
најозбиљнијих сајамских градова у окружењу. Салон аутомобила о којем говоримо одржан је под покровитељством
престолонаследника Петра
Другог Карађорђевића, а отворио га је тадашњи министар
трговине Милан Врбанић.
Већ у фебруару 1938. године
београдски медији помпезно
најављују предстојећи сајамски
догађај, јер се од салона аутомобила, између осталог, очекивало да унапреди аутомобилизам и индустрију у Југославији.
Тада др Велизар Јанковић подсећа да велике аутомобилске
салоне у Паризу и Берлину
отварају лично председник
Француске односно фирер.

У Канади је боја улазних или
гаражних врата уређена посебним законом у сваком граду (љубичаста је забрањена).

Тиме јасно даје до знања
колику пажњу лидери предратне Европе поклањају развоју ауто-индустрије. Можемо слободно рећи да је све у
вези са аутомобилима на
овом поднебљу сматрано луксузом и представљало је нешто сасвим ново. Довољно је
рећи да се у том моменту у Југославији возио један аутомобил на хиљаду становника,
док је у Француској тај број
био 53, у Британији 40, а у Немачкој петнаест.
Сви произвођачи из ондашњег аутомобилског света
приказали су се на сајму.

„Мерцедес” је и тада својим
моделима заокупио велику пажњу посетилаца. „Опел” је
приказао чудо – аутомобил од
плексигласа, како би посетилац јасно могао да види и разуме унутрашњост возила гледајући споља. „Фијат” и „Ланча” су стигли са Апенинског
полуострва, а „Бјуик” је дошао
на сајам чак са северноамеричког континента, још једном
показујући колико је Београд
важан на сајамској мапи света.
Возачи „плаве крви”
У захукталој, предратној Европи сви који су били битни у
овој грани индустрије појавили су се у Београду. На истом
сајму били су актери америчког капитализма и италијанског фашизма, а нацисти су
своје изложбене просторе декорисали великим симболима
Хитлерове државе.
Београђани су с великом
пажњом и неверицом гледали
експонате, заборавивши да је
први аутомобил у њихов град
ушао 35 година раније – 1903.
Само три и по деценије након
што је први „неселсдорф”
протутњао улицама српског

главног града, Београд је доживео да током десет дана буде део света.
О важности Салона аутомобила говори и посета краљевске породице. Престолонаследник Петар је с мајком обишао све штандове и експонате. Краљ Александар није био
возач, али је његова супруга,
краљица Марија, била изузетно добар возач, што у оно доба није био обичај када је реч
о припадницама лепшег пола,
поготово „плаве крви”. О томе
говори и податак да је будућа
краљица још пре веридбе са
Александром Карађорђевићем возила своју мајку од Букурешта до Београда у возилу
марке „делаж”. Иронија је да
је баш у таквом луксузном аутомобилу убијен њен муж,
краљ Александар, у атентату у
Марсељу 1934. године.
И данас се Салон аутомобила у Београду у календару међународних сајмова налази
одмах после престижног женевског салона, који је годинама лансирао трендове и
приказивао најбоље у аутомобилској индустрији.

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - -

ПРОБЛЕМИ СА УБРИЗГАВАЊЕМ И ОДРЖАВАЊЕ ИНЈЕКТОРА
Бризгаљке (инјектори или
дизне) код дизел-мотора са
убризгавањем имају важну
улогу у припреми смесе. Бризгаљка има задатак да убризга
гориво у простор за сагоревање горива. Брзина и начин
убризгавања горива код дизелаша зависи од конструкције
бризгаљке, носача бризгаљке
и пумпе високог притиска.
Уколико је бризгаљка оштећена или прљава, довод горива
ће бити отежан.
Може се догодити и да део
убризганог горива остане неискоришћен. Оштећена или
прљава дизна повећава потрошњу горива, доводи до немирног рада мотора, губитка
снаге или отежаног паљења.
Оштећења углавом могу настати као последица нормалног хабања елемената, великог процента воде у гориву,
као и употребе неадекватног
енергента. Запрљаност је
углавном резултат употребе
неквалитетног, запрљаног горива или нередовног сервисирања мотора – напомињу сервисери „Ауторемонта Пивашевић”.
Поред наведених проблема
у раду, долази и до повећаног
трошења делова клипног механизма у мотору због појача-

Страну припремио

Немања
Урошевић

вентила…). Када се дотрајали делови замене новим, инјектор се калибрише, а затим
се испитује количина горива
коју испоручује при одређеним условима рада. Цео поступак репарације дизне је
веома сложен и ради се уз
помоћ посебних машина и
алата, због чега је и прилично скуп.
Поред инјектора за комон
рејл убризгавања, постоји и
систем пумпа-дизна. Дизелмотори опремљени овим системима имају ниску емисију
издувних гасова, економични
су и тихи у раду, и нуде одличне перформансе и обртни
ног испирања уљног слоја горивом, а може се догодити и
да се зачепи катализатор, који
је неизоставни део издувног
система. Он има функцију да
заустави штетне материје одмах по изласку из мотора помоћу хемијских реакција.
Нечистоће у гориву или вода могу оштетити микронске
зазоре у инјектору, када долази до појаве унутрашњих отпора у механичком склопу, а
тиме и до кашњења реакције у
раду мотора, као и до разлике
у убризганој количини горива
у цилиндрима. Уколико се дијагностичким уређајем утврди
неисправност дизне, потребно
је урадити њен ремонт. Овај
сервис подразумева расклапање инјектора и замену
свих делова који су оштећени (дихтунзи, тело, склоп

момент. Поменуте бризгаљке
се разликују по начину генерисања високог притиска, односно у једном склопу се налазе и пумпа високог притиска и инјектор. Неисправност
и ових бризгаљки манифестује се као и код система комон
рејл.
Како не бисте дошли у ситуацију да ремонтујете инјекторе, потребна је контрола рада на сваких 50.000 километара – тврде сервисери у „Ауторемонту Пивашевић”. Такође,
предуслов за дужи радни век
дизни јесте редовна замена
филтера и уља, уз употребу
квалитетних делова.

Поставите питање сервисерима „Ауторемонта Пивашевић”
на: automobilizam@pancevac-online.rs, а одговор прочитајте
у наредном броју.

Последице судара двају аутомобила при брзини од 64
километра на час равне су
њиховом паду с висине од
шеснаест метара, или с крова петоспратнице.
По аутомобилима које је користила у првој половини
прошлог века краљевска породица Карађорђевић није
заостајала за европским династијама. Од 1908. до 1941.

године деветоро Карађорђевића је имало 89 аутомобила. Њихову вредност данас је
тешко прерачунати, али је
сигурно да су по луксузу то
била возила светске класе.
У Индијани (Сједињене Државе) забрањено је продавати кола недељом.
У Кини возач аутомобила који без обзира на зелено светло
на семафору одлучи да се заустави испред пешачког прелаза, може бити новчано кажњен или добити усмену опомену саобраћајне полиције.

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - -

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА „КЛИМУ”

Проверите клима-уређај у
аутомобилу на време. Немојте чекати летње врућине
да бисте то учинили, него га
испробајте на пролеће. То
ће вам дати довољно времена да отклоните евентуалне
недостатке.
За правилно функционисање клима-уређаја у возилу најважнија је редовна замена филтера. То је важно
урадити и због тога што се у
систему клима-уређаја скупљају бактерије. Произвођач сваког возила је предвидео сервисни интервал замене филтера „климе”, а он
обично износи од десет до
петнаест хиљада километара. Када замените филтер,
обавезно очистите и његово
кућиште од лишћа, инсеката и осталих нечистоћа.
Уколико желите да продужите радни век клима-уређаја у аутомобилу, повремено укључите тај уређај. Тако ће уље које је помешано с гасом подмазати

компресор и побољшати
заптивање спојева, те смањити микрооштећења на
цревима. Препорука је да
„климу” укључујете бар једном недељно, чак и када напољу није топло.
Неколико минута пре него што угасите аутомобил,
искључите клима-уређај,
али оставите укључену вентилацију. Током рада „климе” ствара се влага на испаривачу, што у великој мери
погодује развоју бактерија,
микроорганизама, буђи...
Ако искључите климу, а
оставите укључену вентилацију, вентилатор ће исушити испаривач и у знатној
мери успорити развој бактерија. Довољно је да када
прилазите паркингу, искључите „климу” и оставите
укључену вентилацију. То
ће спречити настанак разних болести код возача,
као и појаву непријатних
мириса који долазе из вентилације.

ПОСТАНИТЕ И ВИ ДЕО УСПЕШНОГ ТИМА!
Уколико сте одговорни, савесни, професионални, посвећени послу и имате
искуства у раду као:
· АУТО-МЕХАНИЧАР
· АУТО-ЛИМАР
· АУТО-ЛАКИРЕР
· ПЕРАЧ ВОЗИЛА
и поседујете тимски дух, жељу за учењем и
усавршавањем, „Ауторемонт Пивашевић”
вас позива да конкуришете за једну од позиција и постанете део нашег тима.
Радну биографију послати на имејл адресу: prijem@autoremont.rs.
Све додатне информације можете добити путем телефона 013/33-33-55.
Очекујемо вас...

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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НАШЕ ГОШЋЕ: СТЕНДАП КОМИЧАРКЕ СА БАЛКАНА

РАЗБИJАЊЕ СТЕРЕОТИПА ХУМОРОМ
У оквиру турнеје
„Femme Frontal”
Марина, Миранда
и Јелена наступиле
и у нашем граду
Три шаљиве, насмејане младе
даме из различитих земаља
бивше Југославије удружиле
су своју позитивну енергију и
пренеле је на подијум, у форми стендап комедије. Турнеју
коју су назвале „Femme Frontal” започеле су у марту и за
тачно месец дана обићи ће деветнаест градова широм Србије, Хрватске и БиХ. Између
осталих, тај пројекат подржава и Женска мировна група из
Панчева. У нашем граду су гостовале у четвртак, 12. марта,
у дворани „Аполо”, и одушевиле Панчевце, који су у великом броју дошли на стендап
шоу. Сценарио састављен од
неисцрпних тема попут мушко-женских односа и свакодневних животних ситуација
испричаних кроз призму хумора био је довољно интересантан да поларизује публику.
Марина Орсаг из Хрватске је
најискуснија комичарка на
Балкану – иза себе има 1.700
наступа и велико искуство.
Спада у пионире стендап комедије у Хрватској и оснивачица
је првог комеди-клуба у региону, под називом „Студио смијеха”. Миранда Лончар је из Мо-

стара, с тренутним пребивалиштем у Загребу. Седам година
засмејава људе и изузетно воли
да комуницира с публиком на
наступима. Јелена Радановић
из Србије, најмлађа међу овим
духовитим девојкама, четири
године се бави стендап комедијом и до сада је наступала у целом региону.
„ПАНЧЕВАЦ”: Шта вас је ис провоцирало да почнете да се
бавите стендап комедијом?
Јелена: Пре четири године,
на наговор пријатеља, учествовала сам на „Вечери отвореног
микрофона” и тад је све кренуло. Бавим се овим послом већ
четири године и уз то студирам.
Марина: Мене су такође наговорили пријатељи да се
опробам у стендап комедији и
већ девет година се професионално тиме бавим и живим од
тог посла.
Миранда: По професији
сам семиотичар. Једно време
сам се тиме и бавила, али нисам успела наћи реципијенте
за поруку коју нуди та наука.
Из те фрустрације код мене се
створила жеља за неком ефикаснијом комуникацијом и то
сам пронашла у стендапу.
Главна предност те врсте размене енергије је да уколико
нудите поруку уз хумор, реципијент готово да нема одбрану и мора да је прихвати.
• Које особине треба да има
добар стендап комичар?

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.

Хаски
Мужјак хаскија, стар
око годину и по,
ухваћен је пре месец
дана на Миси, у дворишту школе „Свети
Сава”.
Уколико га неко
препозна или можда жели да га удоми, може позвати
службу „Зоохигијене” на број телефона 352-148 или отићи до градског
прихватилишта у Власинској улици број 1.
Пас ће бити чипован и по потреби стерилисан.

Поентерка
Женка енглеског поентера стара до две
године умиљата је и
привржена.
Научена је на поводац и жељна отвореног простора. Свако ко пожели да је
удоми, имаће одлично друштво за дуге
шетње.
Заинтересовани, такође, могу позвати службу „Зоохигијене”, а и ова куца биће чипована и, по потреби,
стерилисана.

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.
ЧИТАЈТЕ

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

www.pancevac-online.rs

Јелена: Пре свега мора да има
проблем и да поседује смисао да
духовито прича о њему (смех).
Миранда: Ми морамо да
уђемо у дијалог с публиком и
да створимо комуникацију с
публиком тако да стендап комичар мора да буде спреман
да рескира и да има жељу за
вјеродостојношћу.
Марина: Стендап комичари
морају знати да имају одговорност за оно што причају на
сцени, јер утичу на публику.
То је једна од најтежих извођачких дисциплина на свијету и треба ужасно пуно радити да би био успешан и конзистентан у послу.
• Које су теме заступљене на
вашим наступима? Чему се
публика највише смеје?

Јелена: Пишем о стварима
које јако добро познајем и о
оним о којима немам појма
(смех). Кад станемо на сцену,
прво тестирамо публику са пар
фора и онда знамо у ком правцу да радимо. Људи воле кад
им објасниш свакодневну ситуацију, али понудиш решење на
које они нису ни помислили.
Миранда: То су теме из свакодневног живота, оне које
публика воли. Оне се морају
прилагођавати гледаоцима, а
на нама је да проценимо шта
ће кога засмијати. Из мог искуства, највише се смију физиолошким потребама.
Марина: За нас се каже да
видимо свијет трећим оком и
пишемо о свему што нас окружује. Најсмјешније им је оно

чему се можда не би требало
смијати, као што су српско-хрватски односи и политичке
(не)коректности према мањинама. Мени су особно најљепши тренуци кад ми неко приђе
након наступа и каже да има
пуно проблема, али да смо ми
успијеле направит то да два
сата не помисли на њих.
• Како се родила идеја да се
удружите и организујете за једничку турнеју?
Марина: Иницијатива је потекла од мене, јер волим организирати ствари које имају
неку причу. Јако лепо радимо
заједно, потпуно смо опуштене, нема тензије и љубоморе.
Такође, хтјела сам доказати да
и жене могу бити и те како духовите, јер нас често прозива-

ју да смо у мушком послу и да
не бисмо требале бити ту.
Овом турнејом желимо и да
промијенимо свијест о међусусједским односима јер све
долазимо из различитих држава бивше Југославије и да
афирмишемо изворну идеју
феминизма, без екстрема.
• Каква је стендап сцена у
државама из којих долазите?
Јелена: У Србији је сцена
млада, почела је да се развија
пре четири године. Направили смо и Стендап фестивал у
Београду и Стендап караван.
Треба нам још добрих комичара, али драго ми је што доста нас који наступамо нисмо
из Београда, што значи да се
хумор шири целом земљом.
Јако добро сарађујемо с колегама из региона, поготово из
Хрватске, јер су они доста искуснији од нас и помажу нам
да не направимо грешке које
су они правили (смех).
Миранда: Стендап сцена је
у БиХ специфична по томе
што се развила у свим већим
градовима, а не само у главном граду, што је случај у
осталим земљама. Сцена је у
повоју и радимо с много ентузијазма.
Марина: У Хрватској она
постоји десет година, имамо
већ дванаест професионалних
извођача и све нас је више.
Међутим, свако од нас је различит. Ипак, Балкан је специфичан јер овдје свака шуша
мисли да се може бавити
стендап комедијом и често не
постоји професионалан однос
према колегама ни поштивање сурадње и ексклузивности.
И. Предић

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ

Дo месеца, поново
Мандарин Вин Хуа је пре неких 1.500 година направио
змаја на кога је поставио четрдесетак традиционалних
кинеских ракета у намери да
докаже како човек може стићи до пуног месеца. Пошто се
удобно сместио, наредио је
слуги да потпали ракете. Доказао је! Нико га никада нигде више није видео.
Ова легенда је преточена у
једну од првих, ако не и у прву
минијатуру Александра Стојановића, човека заљубљеног у
авијацију и умањене реплике,
посебно оне што имају најнепосредније везе с Панчевом.
За Александра је изазов да направи нешто чега се нико пре
њега није латио. Он каже:
– Макетарство и историјске
минијатуре посао је, или хоби, који захтева огромно знање, истраживање, учење, проучавање... И, наравно, улагања, јер модели морају одговарати у сваком детаљу оригиналу, у одговарајућој размери. Инспирација је историјска
чињеница, проверени проналазак, у мом случају летелице, и жеља да се буде запажен
на такмичењу и изложбама.
После 200 награда надметање
је престало да ме посебно занима, али то је свет у коме се
најбоље сналазим. Томе учим
и младе који су, поред компјутера и виртуелног света,
заинтересовани и за макетарство са жељом да после много
напора, одрицања и уложеног
времена виде дело својих руку и уживају у њему.
Љубави и страсти у човеку
обично су генетски усађени. У
Александровој фамилији ама
баш нико није био фасциниран летелицима и биткама.
Ни он, кад боље размисли док
разговарамо у Веберовом вагону, првом до парњаче, у де-

лу који је позајмљен клубу
„Др Владимир Алексић”, као
клинац није био посебно одушевљен тим светом, премда
га је на неки посебан начин
„палио” звук авиона и поглед
према небу. Можда је „крив”
Саша Димитријевић, у „Бранковој школи”, можда су „криве” тада бројне школске секције, а можда је „крива” она
прва летелица што ју је саставио од делова набављених у
Мађарској, или мајка која је
радила у „Бамбију”.
Тек, после прве успеле макете авиона, преко школске
секције, Авио-клуба, „Утве”,
авијације у војсци, па све до
некадашњег клуба „Александар Велики” и од пре три године „Др Владимир Алексић”,
чак и за време референтовања
у пропалом „Тргопродукту”,
протрчао је сасвим логичан
след напредовања.
– Другарима сам за рођендане поклањао моделе које су
они састављали петнаестак

минута и одустајали. Ја сам
их завршавао с љубављу.
Иначе сам самоук. За многе
ствари у моделарству нисам
ни знао да постоје – рецимо
моделарски кит, а неке је било немогуће набавити у Србији. Лутао сам негде до
1990, када сам први пут учествовао на такмичењу, и за
деценију наступа на изложбама и надметањима освојио сам више од 200 награда.
Негде од 2000. године определио сам се за веће изазове
и преношење знања на младе, оне које виртуелни свет
још није заробио – објашњава
Стојановић.
Фасцинирала га је авијатика, посебно Други светски
рат, немачка авијација, која је
у рат ушла са елисним двокрилцима, а изашла са млазњацима. Неке његове макете,
нарочито везане за Панчево,
које има посебно место у
Александровим моделима и
макетама, красе просторије

Градске управе и Музеја, а у
плану има и велики пројекат
који не открива због баксуза.
Разочаран је односом према
макетарству, мада је у „Ноћи
музеја” кроз вагон и изложене
моделе прошло 400 људи. Одбијају му пројекте, јер они који финансирају спорт тврде да
је реч о култури и обрнуто.
Тренутно је шанса некако већа да прође као „културњак”.
– Сви траже да наплате
услуге, а ми немамо пара ни
да отпутујемо на једно од пет
такмичења, колико их је годишње у Србији. Долазе нам
гости, ми посете не узвраћамо. Сналазим се: тешка срца
понекад продам неки драг
модел, много тога и поклоним, а обожавам диораме, односно минијатурне приказе
историјских догађаја и објеката који до најситнијих детаља морају да одговарају чињеницама. Размера је обично 1 :
75, као код мог највећег рада
– Наполеонове битке код Ватерлоа, са стотинак војника и
комплетном ратном опремом
обеју зараћених страна. Макета је приказ једне слике, диорама комплетног догађаја.
Уз хиљаде страница докумената, бакрореза, слика – открива Аца у чему је драж.
У ово време, када је готово
немогуће повратити изгубљени посао и оживети пропалу
фирму, Александар преживљава. У маленој соби стоје
старе макете и диораме и попут мандаринског лета на месец уступају места новим. Као
планирана унутрашњост оне
кугле Жила Верна којом су
људи, много векова касније,
поново освојили месец.
Хоће ли се ускоро и делић
богате историје овога града
наћи на диорами?
С. Зенг

Четвртак, 26. март 2015.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено сеник,
1.9 ДЦИ, 2002. годиште, у
одличном стању. Тел.
064/153-15-10. (СМС)
АУТО-КОД
кључеви,
израда кључева, браве.
Кључ сервис „Боба”, Светог Саве 14, 9–18 сати.
065/282-88-28. (189748)
ПЕЖО 206, 2003. годиште, 1.4, бензин, клима,
централно, АРБ, АБС, пет
брзина. 064/194-03-87.
(192431)
ПАСАТ караван 1.9, 2003,
власник, могућа замена.
065/557-81-42, 013/23578-82. (192448)
ОПЕЛ корса Ц 1.2, 2001.
годиште, 2.000 евра.
064/155-65-70. (192445)

ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у
деловима. Најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (192453)
ЧЕТИРИ челичне фелне
15, две зимске, две летње
гуме,
195/50Р/15.
064/145-56-28. (192394)
ФИЈАТ пунто 1.2, осам
вентила, петора врата,
има климу, 2001. годиште, регистрован годину
дана. Тел. 064/587-49-82.
(192463)
НА ПРОДАЈУ југо темпо,
1996. годиште. 062/548990. (192476)

ПРОДАЈЕМ кадет Ц,
1.000 цм3, одличан, први
власник. Тел. 064/225-1464. (192488)
ПРОДАЈЕМ опел астра
1.8, бензин-плин, караван, 2001. годиште,
регистрован до новембра.
069/370-58-60.
(192507)
МИЦУБИШИ каризма 1.9
ТД, 1998. годиште, регистрован до новембра,
гаражиран,
клима.
064/125-23-22, 062/86376-72. (191315)
ОПЕЛ корса Б, 1.0, 1999,
40 кв, регистрован до септембра. 064/191-64-97.
(192538)
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ПРОДАЈЕМ форд ескорт
1.1, 1987. годиште, регистрован до фебруара
2016. Тел. 060/328-04-90.
(192557)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
БМВ, 2002. годиште, 520
и, караван, у одличном
стању, хитно. 064/290-4509,
061/348-20-00.
(192558)
ФОРД фијеста 1.8 ТД,
2001. годиште, 1.800
евра.
063/766-34-52.
(192573)
КАМИОН застава ривал
30.80, 1992. годиште,
исправан, добар, вози Б,
нерегистрован.
Тел.
063/372-162. (192625)
МЕРЦЕДЕС 123/200 Д,
регистрован, нове гуме,
1983. годиште, очуван.
Тел.
063/372-162.
(192625)
ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
караван, регистрован до
24. априла 2015. Тел.
063/372-162. (192625)

ВОЛВО В 40, металик
сив, кожа, 214.000, 2001,
2.500 евра. 062/305-424.
(192627)
ПРОДАЈЕМ камп-кућицу
брако, одлична. 063/74272-39. (192640)
ТОЈОТА корола 2002.
годиште, гас, бензинац,
нов
модел,
2.500.
063/233-440. (19268+98)
ПРОДАЈЕМ тојота aygo,
2007. годиште. Тел. 25135-37. (192708)
ПРОДАЈЕМ комби застава ривал турбо, 2.8, 2004.
годиште,
повољно.
060/028-14-80. (192773)
ПРОДАЈЕМ југо 2003,
регистрован, у супер стању.
065/464-48-67.
(192760)
ПОЛО 1.4, бензин, 2001,
петора врата, клима,
металик сив, 135.000 км.
064/130-36-02. (192818)

ГОЛФ 4, 2000. годиште,
1.6 бензин, петора врата,
1.950 евра. Тел. 061/26982-13. (192878)

ЈУГО 45, темпо, 1996.
годиште,
регистрован
годину дана, власник.
064/446-22-01. (192838)

ФОРД фијеста, 2007, увоз
из Немачке, на име купца.
065/833-91-62.
(192888)

ПРОДАЈЕМ
шевролет
спарк, година производње 2008, са свом опремом, прешао 55.000 км, и
даље као нов, повољно.
066/604-23-64. (192851)
ПРОДАЈЕМ
ситроен
ксантија, 1997. годиште.
060/518-75-77. (192853)

ПРОДАЈЕМ лада 1300 рива,
1990. годиште, ТНГ, целу
или у деловима, 350 евра.
063/836-48-01. (192807)
ЈУГО темпо 1.1, 1999,
атестиран плин, регистрован, добар. 064/85660-65. (192796)
НА ПРОДАЈУ тојота јарис,
2000. годиште, 1.850 евра.
063/600-944. (192808)

ЗАСТАВА скала 55, 1993.
годиште, регистрован до
септембра 2015, очуван,
гаражиран, први власник.
060/035-44-96.
(192810)
СТИЛО 1.9 мултиџет,
2002. годиште, дупла
дигитална клима, кожа,
троја врата. 064/120-3602. (192818)

МЕГАН 2001, бензин,
плин, петора врата, клима, музика, регистрован.
061/254-73-76. (192876)
ИБИЦА дизел 1.4, 2004.
годиште, клима, регистрован,
власник.
065/455-07-08. (192876)
ПАСАТ Б 3, лимузина,
1991. годиште, 850 евра.
Тел.
061/187-99-87.
(192878)
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ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старе и неисправне аутомилр, долазим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/19847-74. (191666)
СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних, исправних, хаварисаних, продаја половних,
резервних делова, аутомеханичарске
услуге.
064/552-31-19, 069/20300-44. (192555)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хаварисаних, неисправних.
066/409-991, 063/782-8269. (192555)
КУПУЈЕМ кола исправна
и неисправна, од 80 до
650 евра. 062/193-36-05.
(192811)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на првом нивоу „Конструкторове” гараже на
Котежу 2. 063/122-55-22.
(192772)
ПРОДАЈЕМ гаражу у
„Конструкторовој” гаражи, Котеж 2, четврти
ниво.
062/316-123.
(192826)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ обод замрзивач вертикални, 210 л,
8.000 динара и алфа пећ
на плин, 7.000 дин.
063/281-891. (192395)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10,
063/703-76-07.
(192544)

РАСАДНИК
украсних
четинара,
Качарево.
065/820-90-15. (192341)

ПРОДАЈЕМ
балирано
сено, повољно. 263-46-02,
063/879-03-55. (192502)

ПРАСИЋИ и јаре на продају, 25 кг. 061/231-6501. (192417)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто са шест столица и
маникир сто. 063/692010. (192522)

ПРОДАЈЕМ два резервоара за гориво по 1.600 литара, увезено из иностранства, цена по договору.
063/158-30-53. (192426)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (192867)

ЈУНИЦА црно-белча. стеона шест месеци. Тел.
013/366-594, после 19
сати. (192612)

ПРОДАЈЕМ плуг, сетвоспремач, сејалицу, шпартач, виклон и прскалицу.
060/660-79-60. (192804)

ТОПЛОТНЕ пумпе грејне
снаге (7–27 кв), најекономичније грејање, промотивне цене. 062/118-2681. (129613)

ПРОДАЈЕМ малу фрезу
копачицу декерову, 8.000
динара. 064/075-19-74.
(192834)
ТВ половни из увоза, 37,
55, 72 и 82. 348-975,
066/348-975. (192563)
ПРОДАЈЕМ ТВ стари тип
самсунга, осам година
стар, 67 дијагонала. 347844. (192663)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (192898)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Тесли, зидану. 063/84954-32. (191823)
НА ПУТУ Панчево–Београд, издајем гаражу 50
м2, за занатску делатност.
061/649-45-79. (192057)
ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин 52 м2, 10 х 5 х 3 м.
063/747-95-26, 616-024.
(192233)

ПРОДАЈЕМ округли сто
са шест столица, шиваћу
машину, АПН 4, регистрован. Тел. 060/159-4227. (192615)

КИРБИ нов, смедеревац,
шерпе ростфрај комплет,
сто, столице, лонац, шерпе „Металац”. 064/95551-85. (192643)

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач с
кутијама за ђубре. 064/30328-94, Качарево. (192521)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ фотеље из
кафића. 060/355-35-08.
(192651)

ШАПУРИНА на продају.
Тел. 323-123, Петефијева
113. (192620)

МАШИНЕ

ПОДАЈЕМ мотокултиватор и круњач с прекрупачем. Тел. 064/222-39-23.
(192660)
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ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-129.
(СМС)
ДЕБЕЛА свиња на продају. 013/632-581. (СМС)
ПРОДАЈЕМ
култиватор
хонда. 060/133-66-86. (СМС)
ПЕЛЕТ, 100 % буква, преостала
количина.
065/251-03-57. (190989)
ДЕБЕЛЕ свиње и прасиће
продајем.
372-768,
064/172-44-10, Пелистерска 24. (191443)

ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, орман трокрилни,
орман двокрилни, гарнитуре, мојца фотеље,
витрине, комоде, сто +
четири столице, сто +
шест столица, спаваћа
соба комплет, кухиње,
комбиновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечја колица, телевизоре,
двоседе, ел. шпорет, ТА
пећи, машину за веш,
суђе, мост регале, тепихе,
разно. 063/107-78-66. (ф)
РАСАД за пластенике,
продајем парадајз, кравац, паприку. 064/143-5023, 062/165-702, 626-285.
(192572)
ПРОДАЈЕМ букова дрва,
цер, храст и багремове
сеченице са резањем.
„Топлина
ММА”.
063/364-310. (192574)
БАР, три барске столице,
полица, дрво, кухињски
сто, угаона клупа и три
столице, кауч-лежај, као
нов.
064/510-67-75.
(192687)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер
замрзивач,
очувано. 064/294-21-40.
(192709)
ПРОДАЈЕМ комбинивани
фрижидер беко 270 л, 100
евра.
064/193-16-69,
062/318-216. (192746)
ФРАНЦУСКИ лежај, двосед, тросед, кауч, трпезаријски сто са столицама,
телевизор, веш-машина,
фрижидер, замрзивач,
регал. Тел. 063/861-8266. (192753)

СТЕПЕНИШТА, храст,
буква, јасен, прозори,
врата, израда/монтирање.
063/732-82-16. (192433)
ПРОДАЈЕМ ЦО 2 апарат
комплетан и аутогени
апарат за заваривање
комплетан. 063/186-0039. (192441)
КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтирање, гаранција,
110 евра. 061/137-98-10.
(192445)
ВИСЕЋЕ кухиње, плинска
боца + решо, кревети,
душеци, грејалице, сточић.
065/353-07-57.
(192399)
ПРОДАЈЕМ суво сено
балирани. 065/445-57-36.
(192466)
ПРОДАЈЕМ скутер педа
пиколо 50, италијан, прешао 1.600 м2, бицикли
сити бајк мерида, солидно опрема. 060/364-9230. (192481)
ПРОДАЈЕМ алфа плам
камин, ремонтован. Тел.
061/625-81-77. (192487)

ПРОДАЈЕМ пуниоце 16
за плочу, 500 комада, 30
динара
комад.
Тел.
063/301-511. (192587)
ШИВАЋА машина багат
електро-ножна, кабинет,
очувана, исправна. Тел.
066/904-51-43. (192602)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, продајем мини-кухињу, 10.000. 063/773-4597, 371-568. (192560)

ПРОДАЈЕМ фризерску
хаубу,
електрични
роштиљ, дрвене кревете
на расклапање. 060/13347-00.( 8192774)
ПРОДАЈЕМ
шиваћу
машину багат кабинет
вишња машина за пеглање.
064/616-47-67.
(192794)
ПРОДАЈЕМ атестирану
ауто-приколицу.
060/431-52-70. (192795)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРЕОСТАЛИ
брикет
висококалоричан, еколошки, преостао огрев од
храста и букве с превозом. 061/296-91-67. (и)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу 40 м2, са
2,5 ари плаца, 19.000
евра. 063/450-541, Зоран.
(191857)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (192890)
ПРОДАЈЕМ ремонтовани
шпорет
смедеревац,
петица. Тел. 064/454-9152.

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, покривена, грађевинска дозвола, плац 400 м2,
35.000 евра. 065/258-8777. (192456)

СИМПО фотеља мојца и
Симпо лежај клик-клак,
повољно, вреди погледати. Тел. 064/850-70-92.
(192820)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фотељу, повољно.
013/378-216. (192821)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке. 062/974-14-04.
(192445)

КУПУЈЕМ
очувана
покућства. 066/900-7904. (192661)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, сатове, слике, старе играчке, стари
новац и остало. 335-930,
063/705-18-18. (192457)

КУПУЈЕМ старе вешмашине, бојлере, замрзиваче, фрижидере, старо
гвожђе, шпорете. Златко,
064/227-68-03, 061/62706-54. (192728)

ПРОДАЈЕМ
фотељу
лежај, плаву. 064/850-7049. (192823)
ПРОДАЈЕМ
пчеле.
013/372-800, 064/671-3321. (192828)
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ХИТНО продајем веома
повољно плац, насеље
Колонија Ковина, 4 ара.
063/886-65-10. (и)

ПОТРАЖЊА

ВОЋЊАК 14 ари, код ВП
„Растко Немањић”, објекат 9 х 4 + гаража, нема
струје.
064/386-47-52.
(192476)
ПРОДАЈЕМ
приземну
кућу на старој Миси, 58
м2, на 4 ара плаца. Тел.
063/735-73-39. (192479)
ХИТНО на продају кућа у
одличном стању, од 120
м2. Тел. 062/809-64-51.
ДЕВОЈАЧКИ
бунар,
викендица, 8 ари, 84 м2,
хитно.
063/880-57-99,
060/080-57-99. (192483)
ПРОДАЈЕМ плац, Старчево, 9,15 ари, с локацијском дозволом, уведена
вода.
064/178-72-32.
(192516)
ПРОДАЈЕМ кућу у Цара
Душана, солидно стање
или мењам за једнособан
стан без ЦГ, уз доплату за
кућу.
Хитно.
Тел.
064/157-22-84. (192509)
СТАРЧЕВО, новија спратна, 35.000; Иланџа 100 м2
на 30 ари, 12.500 и Ново
Село на 16 ари, 23.500.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (192653)

ПРОДАЈЕМ кућу у Сакулама, ЈНА 2. 062/734-112.
(192650)

КАРАУЛА,
двособна
викендица, 40 м2, 31 ар,
укњижено, струја, вода,
20.000. „Кров”, 060/68310-64. (192666)

ПРОДАЈЕМ викендицу са
12 ари плаца на Н. путу.
063/886-85-21. (192649)

РЕНО клио 1, 1.2 Б, 1996.
годиште и чамац пластични тител, специјал, с
мотором џонсон 6 кс.
060/525-00-37. (192831)

КУПУЈЕМ старе фудбалске улазнице, брошуре,
звездине ревије, заставице.
069/520-19-77.
(192398)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар,
дигитална вага, полуприколица за ауто, кревет
(кауч),
камин,
итд.
013/351-477, 062/886-5607. (192841)

КУПУЈЕМ стари и стилски намештај, старе
играчке, стару бижутерију и остало покућство.
063/182-08-95, 335-974.
(192457)

ПРОДАЈЕМ фитнес справу и сережем апарат за
кичму, повољно. 060/30150-45. (192861)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
обојене метале, долазим
на адресу, добро плаћам.
061/322-04-94. (192793)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
најбоље цене, старо гвожђе, долазим на адресу.
064/484-13-76. (192793)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе,
веш-машине,
итд., долазим на адресу.
061/206-26-24. (192793)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур 40 кс,
може замена. 060/31290-00. (192852)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (192815)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(192864)
БРИКЕТ преостали, џакови, буков, доства, повољно. 064/482-65-53. (4602)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље,
сатове,
новац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-6036,
064/481-14-77.
(192762)

ПРАСИЋИ,
пилићи,
могућност клања, кућне
доставе, Новосељански
пут 175-б. 064/303-28-68.
(192895)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
ел. моторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (192505)

МЕСНАТИ прасићи и
јагањци уз могућност
услужног клања и печења
и
супрасне
крмаче.
060/037-11-96. (192888)

МОЛЕРСКО-гипсарскиелектричарски, водоинсталатерски
послови,
повољно. 060/521-93-41.
(192505)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋУ, продајем легализована са два стана, плацем, воћем, ет. грејањем.
064/066-78-43. (191120)
НА ПРОДАЈУ плац у
Омољици, 9,5 ари, цена
4.000 евра. Тел. 060/01027-17. (191516)
ПРОДАЈЕМ део куће, 120
м2, Цара Лазара. 060/03486-35. (4604)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 7 ари, струја, вода,
заграђен. 063/841-16-27,
013/322-242. (191846)
МЕЊАМ нову сређену
кућу, 120 м2, плац 16 ари, у
Дебељачи, за стан у Панчеву. Тел. 665-041. (191830)
КАЧАРЕВО, спратница,
200 м2, недовршена, усељива, 5 ари плаца.
063/218-860. (192298)

ЈАБУЧКИ, код „Утве”,
уредна двособна кућа, 61
м2, 7,2 ара, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (192666)

ТУРСКА глава на 3 ара, за
реконструкцију са свим
дозволама, 47.000; строги
центар на 7,5 ари,
210.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (192653)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Лапу, четврта
дуж.
062/634-112.
(192650)

ПРОДАЈЕМ њиву у I просеку Братства–јединства,
3/4 ланца. Тел. 065/41083-05. (192655)

КОТЕЖ 1, прелепа кућа,
120 м2, 3,5 ари, 82.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(192666)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (192671)
СТАРИ црепајски пут, 20
ари с викендицом и воћњаком,
укњижено.
063/879-51-40. (192018)
НОВА Миса, кућа у низу
6 х 10, са три етаже.
063/879-51-40. (192618)

МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (192631)
МИСА, две одвојене куће
на плацу, 55.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(192631)
СТРЕЛИШТЕ, мања кућа,
сређена, ЦГ, договор,
27.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (192631)
ПРОДАЈЕМ прелепу кућу
200 м2, две стамбене јединице, 55.000 евра. „Весна
2”, 066/937-00-13. (192645)
ПРОДАЈЕМ кућу, Старчево, екстра сређена, 15 ари
плаца,
25.000
евра.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(192645)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу од 120
м2 на плацу од 11 ари, 17
х 66 м, у Улици Жарка
Зрењанина 173, идеално
за пословни простор
(магацин, стовариште,
хладњача...), има шлеперски прилаз с обе стране,
власник, укњижено, 1/1,
55.000 евра фиксно.
063/111-10-40. (192595)
КУЋА, Цара Душана, стара и нова, 6 ари, добра
позиција, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192592)
ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари,
56.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (192592)
ЦЕНТАР, шири, 120 м2, 7
ари, 70.000, кућа 80 м2,
42.000. „Гоца”, 063/89977-00. (192592)
СВЕТОГ Саве, 7,5 ари,
фронт 20 м, хитно,
65.000. „Гоца”, 063/89977-00. (192592)
ЦЕНТАР, шири, кућа 100
м2, хитно, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192592)
ВЕЛИКИ избор кућа на
свим локацијама и у
селима. „Гоца”, 063/89977-00. (192592)
КАЧАРЕВО, кућа 130 м2,
спрат, усељива, 27.500.
064/271-74-67. (192581)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
25 ари, под воћем, Караула и два ланца земље.
064/078-69-06. (192549)
ПРОДАЈЕМ део куће с
локалом
који
ради.
062/850-01-23. (192567)
ПРОДАЈЕ се кућа на
новој Миси, 6 ари плаца.
063/854-41-74. (192568)
ОХРИДСКА, Кудељарац,
14 ари, може мање, струја, вода, канализација,
дозвољена
градња.
064/850-71-31. (192579)
ПРОДАЈЕМ воћњак, стари црепајачки пут, 32
ара, пун род. 063/856-7402. (192582)
ЦЕНТАР, улична кућа, М.
Пијаде, близу хотела
„Тамиш”, 120 м2, усељива, заједнички улаз,
48.000, могућ договор.
064/112-34-60. (192685)
ПРОДАЈЕМ део куће на
почетку Стрелишта + анекс.
064/952-19-80. (192692)
ВЕЛИКА понуда кућа по селима 7.000–18.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192696)
ВЕЛИКИ избор плацева,
Новосељански, Баваништански,
Јаубчки,
500–1000/ару. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192696)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (192717)

НА ПРОДАЈУ стан, 32 м2,
Котеж 1. 060/720-20-78.
(192194)

КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, мањи плац, сређена,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (192710)

У БЕОГРАДУ, на Карабурми, продајем две гарсоњере, по 30 м2, II и IV
спрат, без лифта, тераса,
паркинг, ЕГ. 063/867-4025. (192400)

ПРОДАЈЕМ салаш 30,5
ари, северна зона, стари
црепајачки пут. 064/48492-94. (192726)

ПРОДАЈЕМ стан са гаражом у кући 50 м2, Стрелиште. 320-197, 061/145-8546. (192429)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (192725)

СТАНОВИ на десет минута од центра града од 26,
30, 32, 51, 55 и 77 м2. Тел.
064/267-71-74. (192440)

ЖАРКА Зрењанина, 5
ари, 95 м2, ЕГ, 37.000,
договор. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (19227)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (192440)

МИСА, спратна, 142 м2,
1,17 ари, укњижена,
46.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (19227)
СТАРЧЕВО, добра трособна, паркети, 86 м2, 5 ари,
23.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (19227)

ПРОДАЈЕМ или издајем
стан од 66 м2, приземље,
центар Котежа 2, погодан
за тиху делатност (зубар,
лекар,
књиговодство,
салон лепоте и друго).
062/311-955. (192435)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним
селима.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (19227)

МЕЊАМ двособан, Котеж
1, за мањи једнособан,
може продаја. Власник.
063/765-83-10. (192448)

ПРОДАЈЕМ плацеве 27
ари, 32 ара, Охридска
улица,
Кудељарски
насип. 065/669-47-56.

ТРОСОБАН, 88 м2, центар, први спрат, ТА,
повољно, 36.000 евра.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(192206)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, колски, 7,5 ари, укњижена,
продајем/мењам, одлична.
063/890-29-56. (192470)
ХИТНО продајем кућу у
Банатском
Брестовцу.
Тел.
013/626-691,
064/470-97-06, 065/62848-33. (192745)
КУЋА код Стакларе, 100
м2, 7 ари, 43.000, може
замена за стан. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192752)
ПЛАЦ на језеру „Краљевац”, Делиблато, 37 ари,
140 евра по ару. 063/81248-62. (192758)
КУЋА, Змај Јовина 180 м2,
сређена, 100.000 евра. Тел.
060/034-31-11. (192723)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 80 м2, на 16,5 ари,
близу
центра,
нова.
060/028-14-80. (192773)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-80.
(192773)
КУЋА на Маргити, 425 м2,
у изградњи, 8 ари плаца,
грађевинска дозвола, све
дажбине
плаћене.
065/811-31-92. (1902743)
КУЋА, Стрелиште, 53 м2,
плац 2,3 ари, 17.500.
„Самиго инвест”, 353952,
062/886-56-00.
(192849)

ДВОСОБАН, нов, центар,
повољно, 700 евра/квадрат. „Весна 2”, 066/93700-13. (192206)
НОВО Село, 3,0, 15 ари,
Новосељански 72 м2, 22
ара. „Ивакс”, 064/376-8083. (192863)
ЗЛАТИБОР, плац 3 ара,
темељ, сруја, вода, папири,
може
замена.
060/312-90-00. (192862)
КУЋА, Тесла, легализована лепа локација за становање
и
приватан
бизнис.
063/329-464.
(192852)
ПОЧЕТАК Баваништанског, нова 200 м2, на 3,5
ари, 100.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192863)
КУЋА 120 м2 + локал, 1/1,
Светог Саве, код бувљака,
43.000
евра.
Тел.
061/187-99-87, 061/26982-13. (192878)
КУЋА, 500 м2, Караула,
Рибарска на 10 ари плаца, 58.000 евра. Тел.
061/187-99-87, 063/80407-85. (192878)
КАРАУЛА, плац 12 ари с
темељом, вода, струја,
20.000
евра.
Тел.
061/187-99-87 (192878)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, два засебна стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (192787)

ОМОЉИЦА, на продају
кућа 80 м2, усељива.
064/267-54-42. (192790)
ЗАМЕНА куће, Тесла,
85.000, за мању, Врњачка
бања, море. 063/743-0371. (192802)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Долову, 100 м2, 17 ари,
фул,
намештено.
063/600-944. (192808)
ПРОДАЈЕМ кућу од 140
м2, у ближем центру, на 4
ара
плаца.
351-607.
(192814)
2

2

КУЋА, 88 м + 40 м , 5 ари,
летњиковац, без улагања.
064/902-10-30. (192830)
ШИРИ центар, кућа 100
м2, 6 ари плаца, 65.000.
„Трем”,
319-446,
064/130-38-29. (4602)
КУДЕЉАРАЦ, плац од 5
ари продајем. 343-390,
060/434-45-01. (192892)
ОМОЉИЦА, две јединице, 4,50, 18.000; Црепаја,
нова, ПР+ПОТ, 17.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (192900)
ШИРИ центар, реновирана, две јединице, 65.000,
Качарево, спратна, 7,
40.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (192900)
БАВАНИШТАНСКИ, 90
м2, 13,60 ари, за адаптацију, 35.000, договор.
„Тина РС”, 060/709-7299. (192886)
ПЛАЦ, 5 и 10. ари, врло
повољно. Новосељански
пут, 066/38- 52- 89.

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан с терасом, 48 м2, IV
спрат, ЦГ, повољно. Тел.
315-290. (190889)
ПРОДАЈЕМ
стан
на
Тесли, ул. Илариона
Руварца 4, дуплекс, II
спрат, од 81 м2, централно грејање, хитно, повољно. 063/334-430. (190891)

КУПУЕМ кућу у Качареву
или Банатском Новом
Селу. Некрентине „Самиго инвест”, 353-952,
062/886-56-00. (192849)
КУПУЈЕМ кућу на Тесли
до 55.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(192752)

СТАНОВИ

СОДАРА, 54 м2, двособан,
нов, 32.000; 59 м2, двособан, реновиран, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(192592)

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,
ЦГ,
1/V,
укњижен.
060/415-52-05. (191455)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (192458)

ПРОДАЈЕМ стан, 35 м2,
насеље
Милорадовић,
повољно.
Власник,
062/229-929. (191411)

СТАН на продају, једнособан, дворишни, хитно
продајем. 061/686-15-28.
(192477)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
двособан, Котеж 2. Тел.
064/317-04-30, 263-8157. (192489)
ТЕСЛА, двособан, ЦГ, 60
м2, III, тотално реновиран, гаража испод зграде,
с посредником и без њега.
068/401-62-75. (192416)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25. (192250)

СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, VII спрат, тераса,
два лифта, власник.
060/555-25-42. (191911)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (192250)

ХИТНО продајем трособан стан на Стрелишту.
066/920-02-07. (192128)

ПАНЧЕВО,
продајем
стан, кућа, 67 м2, фронт,
Марка Краљевића, власник.
063/759-97-22.
(192514)

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, ВП, ЦГ.
064/066-78-43. (192301)

ВЛАСНИК, Содара, трособан, 71 м2, ПВЦ, реновиран.
063/325-916.
(189853)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар
1,5, 37 м2, VII, тераса,
власник, 22.000. 064/22010-92. (192323)

ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, леп, 45.000; 68 м2, трособан, нов, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192592)

СТРЕЛИШТЕ, 48 м2, двособан, 25.000; 54 м2,
26.000; 80 м2, трособан,
36.000. „Гоца”, 063/89977-00. (192592)

СТАНОВИ, нова Миса, 40
м2 17.500; 16.500; 55 м2
22.500 евра, попуст за кеш.
063/377-835. (190567)

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан стан,
64 + 6 м2, тераса, Стрелиште, преко пута школе и
вртића, лифт, градско
грејање, 36.500. 069/21441-49. (191855)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
први спрат, без грејања,
37.000 евра. 063/194-34-94,
064/128-91-70. (192586)

ЦЕНТАР, 40 м2, једноипособан, нов, 26.000; 37 м2,
једноипособан, 20.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(192592)

ПРОДАЈЕМ или мењам за
Београд нов стан, 70 м2,
Карађорђева 48. 064/89745-96. (191266)

ПРОДАЈЕМ стан 104 м2,
Иве
Курјачког
6-а,
62.000. 062/841-34-05,
314-353. (191322)

ТЕСЛА, двособан сређен,
четврти спрат од шест,
две терасе. 063/856-7402. (192582)

ЦЕНТАР шири, 85 м2, I,
гас, две терасе, нов, хитно,
50.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (192592)

СТРЕЛИШТЕ, 70 м2, прелеп, III спрат, ЦГ, сређен,
укњижен,
власник.
065/427-44-16. (191001)

ТЕСЛА, Љубомира Ковачевића, пијаца, 48 м2, 1.5 ,
ТА, 2/4, укњижен, промењене струјне, водоводне
инсталације, продајем, без
провизије. 064/617-53-66,
„Економик”. (191288)

НОВА Миса, 55 + 25 м2,
сређен, клима, ПВЦ,
ниско приземље, 20.000.
065/237-10-09. (192536)

ЦЕНТАР, 85 м2, I, ЕГ, трособан, договор; 70 м2, трособан, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192592)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 84 м2, без посредника.
065/398-98-99. (190914)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ДВОСОБАН, Котеж 1, 57
м2, први спрат, 33.000
евра. „Весна 2”, 066/93700-13. (192206)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I спрат, ЦГ, без улагања, повољно. 064/323-9193. (192566)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, 75 м2, три терасе, ЦГ, IV спрат, фиксно
36.000. 064/323-91-93.
(192526)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
реновиран, 27.000; 44 м2,
25.000. „Гоца”, 063/89977-00. (192592)
ТЕСЛА, центар, 55 м2,
двособан, леп, лифт, ЦГ,
34.000. „Гоца”, 063/89977-00. (192592)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
II, 39.000; 70 м2, трособан,
42.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (192592)
МИСА, једноипособан,
нов, 37 м2, 16.000; 44 м2,
20.000; 100 м2, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(192592)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, од 57 м2, ТЕ. 062/345958. (192600)
ХИТНО двособан стан,
повољно, 1/1 власник.
013/344-388, 060/071-5964. (192601)

Четвртак, 26. март 2015.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО продајем укњижен стан, 28 м2, на почетку Маргите. 063/194-1956. (192607)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, пети спрат.
Тел. 064/143-01-78. (192612)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 30 м2. Тел.
062/827-70-36, 063/89238-30. (192616)
ТРОСОБАН стан, 32.000
евра, без посредника,
укњижен. 063/837-91-30.
(192621)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, II, ТА,
24.000; 56 м2, II, ЦГ,
32.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (192630)
ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, норвешки радијатори, ПВЦ,
30.000, договор. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (192630)
ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
ВП, ЦГ, тераса, 22.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (192630)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
60 м2, III, ЦГ, одличан,
35.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(192630)
ДВОРИШНИ, 54 м2, Ж.
Зрењанина, ПВЦ, 13.500.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (192630)
СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, III,
ЦГ, тераса, прелеп, 21.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (192630)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
III, ТА, тераса, сређен,
30.000, договор. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (192630)
СТРОГИ центар, двособан, ЦГ, 45.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(192631)
ЦЕНТАР, двособан, етажно грејање, 28.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (192631)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50, 334090. (192631)

КЕЈ, трособан, ЦГ, VIII,
само 32.000; близу центра
салонски 114 м2, 68.000 и
86 м2, 43.500. Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(192653)
ХИТНО продајем стан 68
м2, трособан, нова Миса,
30.000. 066/941-74-29,
063/886-85-21. (192649)
ПРОДАЈЕМ стан у строгом центру Панчева, 45
м2, са грејањем. 069/21728-60. (192695)
ТЕСЛА, новоградња, 2,0,
55 м2, ЦГ, 24.000, договор. „Ивакс”, 064/376-8083. (192696)
ТЕСЛА, 1,0, 30 м2, II, ТА,
тераса, 23.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(192696)
ТЕСЛА, 41 м2, комфоран,
сређен, I, 27.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(192696)
МАРГИТА, новији, 36 м2,
поткровље,
III,
гас,
23.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (192696)
ДВОРИШНИ, близу центра, 50 м2, пристојан,
18.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192696)
ЦЕНТАР, ново, укњижено, 24 м2, 37 м2 + 15 м2
галерија.
Власник.
063/208-352. (192703)
КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, 26.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (192710)
ЦЕНТАР, једнособан, 29
м2, II, ЦГ, одличан, усељив, 25.000. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(192710)
ТЕСЛА, једнособан, 24 м2,
IV, ЦГ, лифт, сређен,
19.000, 29 м2, X, ЦГ, усељив, 17.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (192710)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
64 м2, V, ЦГ, 33.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (192710)
СОДАРА, трособан, 66 м2,
II, ЦГ, усељив, 38.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(192710)

ЦЕНТАР, нов дуплекс,
110 м2, трособан, 73 м2,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (192631)
КОТЕЖ 1, 30 м2, I, 22.000,
једноипособан, 24.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (192631)
СОДАРА, двоипособан,
63 м2, поглед на Тамиш,
III,
ЦГ.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (192631)
ЦЕНТАР,
једнособан,
дворишни стан, 15.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (192111)
ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2,
близу обданишта, школе,
Стрелиште, повољно. Тел.
064/992-62-07. (192614)
СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 26.00 и једнособан,
III, 23.000; војне двоипособан, III, ЦГ, сређен,
54.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (192653)
ПРОДАЈЕМ, први спрат +
високо поткровље, укупно 150 м2 + мансарда.
Панчево, Кајмакчаланска
101,
цена
договор.
060/162-66-34. (192664)
СТРОГИ центар, двособан, 52 м2, III, ЦГ, комплетно сређен, 41.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(192665)
КОТЕЖ 2, хитно, јендособан, 37 м2, III, повољно,
24.000. „Кров”, 060/68310-64. (192665)
КОТЕЖ 2, одличан трособан, 72 м2, III, само
43.000. „Кров”, 060/68310-64. (192665)

ЦЕНТАР, једноипособан,
46 м2, II, TA, 30.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (192710)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, кухиња, клима,
17.500. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (19227)
КОТЕЖ 2, први део, сређен, једноипособан, 47 м2,
ВП, 31.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (19227)
ВЕЛИКИ избор дворишних
станова
9.000–20.000
евра.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (19227)
СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, ЦГ, II, 71 м2,
два мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (19227)
ТЕСЛА, 51 м2, лођа 6 м2,
ЦГ, ВПР, 31.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192752)

СТРОГИ центар, 60 м2,
ЦГ, IX, није задњи, поглед
на Тамиш, 38.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (192738)

ТЕСЛА, двособан, 54 м +
Т, I, ТА, сређен, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-6658. (192101)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (192101)
ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2, + тераса,
35.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (192101)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, I,
ЦГ, 25 м2, 17.500.
„Мустанг”, 069/226-6658. (192101)

ШИРИ центар, III, двоипособан, 35.000, центар,
ПР, 34, 25.500. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(192900)

КОТЕЖ 1, двособан одличан, 60 м2, први спрат,
Радова
изградња.
063/372-124. (192772)

ЦЕНТАР, дворишни, једнособан, 24 м2, за сређивање, 9.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192770)

ПРОДАЈЕМ стан, 44 м2,
Котеж 2, код гараже, ЦГ.
Тел.
064/003-82-96.
(192837)

ДВОСОБАН стан, Котеж
2, приземље, празан, сређен, централно грејање,
одмах усељив. 062/84216-00. (192896)

ПРОДАЈЕМ стан, спрат у
кући с три стана и двориштем,
Синђелићева.
063/372-124. (192772)
СОДАРА, трособан, I, 67
м2, ЕГ, реновиран, 41.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (192777)
НОВА Миса, двоипособан, I, 72 м2, ЦГ, 37.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (192777)
МАРГИТА, нов двоипособан, I, 55 м2, ЕГ гас,
40.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(192777)
КОТЕЖ2, једнособан, III,
44 м2, ЦГ, 25.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (192777)

7. ЈУЛА, двособан, ВПР,
54 м2, ТА, 19.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (192777)
КЕЈ, војне зграде, двоипособан, ВПР, ЦГ, 61 м2,
32.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(192777)
ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан са вашим плодоужитком, исплата одмах.
И нуди се доживотно
издржавање по најповољнијим условима. 060/33205-92. (192778)

ТЕСЛА, 53 м2, ТА, IV
спрат, 25.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192752)

КОТЕЖ 2, 47 м2, ЦГ, ВПР,
фискно 21.150 евра.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (192752)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена за мањи. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192770)

СТАН, Горњи гад, новија
градња, 85 м2, ЕГ, I спрат,
65.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192752)

ТЕСЛА, 30 м2, ТА, новија
градња, други спрат,
23.000
евра.
„Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192752)

МАРГИТА, стан 52 м2, I
спрат, фул намештен,
новоградња,
власник.
063/449-798. (192718)

ПРОДАЈЕМ
тавански
простор у новој згади на
Миси, 100 м2, српеман за
адаптацију у један или
два стана, са свим прикључцима,
13.000.
065/333-55-25. (192760)
КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
Радова зграда, 31.000,
продајем/мењам.
064/266-25-80. (192768)
ЦЕНТАР,
трособан,
32.000, улично 35, 13.000;
Содара двособан, II,
26.000. „Јанковић”, 348025. (192770)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
46 м2, ПР, договор.
Некретнине
„Самиго
инвест”,
353-952,
062/886-56-00. (192849)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан у завршној фази
изградње, двособну кућу
и плац за градњу, Улица
Уроша Предића. 013/341789. (192859)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, TA, 22.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (192770)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192770)
СТРОГИ центар, гарсоњера, III, ТА, зграда поред
Музеја, 20.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192770)
7. ЈУЛА, двособан, 44 м2,
ТА, реновиран, усељив,
21.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (192770)
ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, TA,
укњижен,
50.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (192770)
СТРЕЛИШТЕ, двоипсобан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (192770)
КОТЕЖ 2, једнособан, 33 м2,
приземље, ЦГ, 24.000, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192770)

УКЊИЖЕН стан, 100 м2,
дворишни, велика тераса,
први спрат, Његошева,
620/квадрат. 060/027-1046. (192845)
ЦЕНТАР, продајем двособан стан, изнад СДК.
063/706-39-76. (4602)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
64 м2, VIII, ЦГ, лифт,
25.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192863)
КОТЕЖ, 57 м2, 2,0, тераса, ЦГ, V, 35.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(192863)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, клима, Војвођански булевар 12/19, IV.
064/461-28-11. (192879)
2

СОДАРА, трособан, 75 м ,
I спрат, ЦГ. Тел. 064/61647-67. (192794)
ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, ЦГ, 37.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192758)
ГАРСОЊЕРА, лепа дворишна, 23, полунамештена, 12.000, договор.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (192832)
ТЕСЛА, 40, ТА, тераса,
25.000, 53, ТА, двособан,
тераса, 30.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(192832)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, центар,
20.000;
Котеж,
23.000; Тесла 22.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (192832)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ
једнособан
или двособан стан у Панчеву. Некрентине „Самиго инвест”, 353-952,
062/886-56-00. (192849)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације, брза реализација. „Милка М”, 063/74428-66. (192899)

ЦЕНТАР, двособан, II, 46
м2, ТА, реновиран, 31.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (1927778)

ПРОДАЈЕМ станове на
Копаонику, може замена.
060/312-90-00. (192862)

ПРОДАЈЕМ мањи дворишни стан на Содари.
060/433-17-57. (192747)

ТЕСЛА, двособан, новија
градња, 50 м2, ЦГ, II,
35.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(192710)

ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, сређен,
одмах
усељив.
064/112-40-78. (192715)

СОДАРА, 38 м2, једноипособан, леп, тераса, усељив, 26.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(192832)

СТРЕЛИШТЕ,
центар,
трособан 80 м2, VII, лифт,
37.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (192770)

КОТЕЖ 2, трособан, 80
м2, III, ЦГ, усељив,
41.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(192710)

НОВ стан у згради, 50 м2,
на четвртом спрату, има
лифт, близу центра, грејање на гас. 064/049-6272. (192720)

СТРЕЛИШТЕ,
киндер,
једнособан, 42.000, VII,
ЦГ, 25.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192770)

2

ЦЕНТАР, прелеп двособан стан, ЦГ, X/13 спратова, вреди погледати,
40.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (192752)

ЦЕНТАР, стан 47 м2, II
спрат, новоградња, гас,
гаража,
власник.
063/757-47-50. (192718)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 36.000; једноипособан, 48, 22.000, Котеж 2,
двособан, 30.000. „Јанковић”, 348-025. (192770)

КОТЕЖ 1, трособан, ЦГ,
II, две терасе, Радова
зграда, 35.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(192738)

НОВ неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 +
12, галерија, дуплекс, једнособан + галерија, леп и
миран крај, квалитетна
зграда, IV, нема лифт,
17.500, без посредника,
укњижење у поступку.
065/567-56-78. (192742)
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СТАНОВИ
НОВИ свет, приземље, 90
м2, подрум, реновиран,
колски улаз, травњак,
укњижено. 060/765-6660. (4602)
НОВИ свет, више станова
мање квадратуре, у фази
реновирања. 060/765-6660. (4602)
ЛЕЊИНОВА, двособан,
55 м2, ЦГ, лифт, X,
40.000.
„Тина
РС”,
060/709-72-99. (192886)
СТАН, центар, лукс, 76
м2, први спрат, без ЦГ,
могућност замене за
мањи.
061/167-93-87,
013/371-309. (192897)
ГОРЊИ град, нов, 18.500;
7. јула, ПР, 36, 18.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (192900)
СТРЕЛИШТЕ, ВП, ЦГ,
28.000, Миса, ПР, зелена
зграда, 22.500. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(192900)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
64 м2, Котеж 2, ненамештен, ЦГ, 60 евра.
064/267-72-59. (СМС)
ИЗДАЈЕМ полунамештену кућу у Војловици, ЦГ,
тел.
060/366-73-51.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру,
центар,
ТА,100 евра, депозит.
064/186-50-87. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
ненамештен, стан, Котеж
1, ЦГ, телефон. 062/11624-27. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ТА, у близини
„Авива”. 064/121-25-67.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ собу, Котеж 1,
на дуже. Цена по договору. Тел. 064/438-43-47.
(СМС)

САМАЧКИ, II, III, ЦГ,
14.500, Котеж 1, 35, ЦГ,
17.500.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (192900)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком.
Тел. 618-814, 064/144-3733. (190935)

СТРЕЛИШТЕ, IV, 63,
33.000; Тесла, II, 55,
32.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (192900)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, Котеж 1, 30 м2,
високо приземље, ЦГ.
063/248-683, 063/824-0663. (192331)

ВИКЕНДИЦЕ, Новосељански, 10.000, Баваништански,
Шумарак,
10.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (192900)

ИЗДАЈЕМ намештен трособан стан, веома повољно. Тел. 063/874-84-22.
(192380)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ, Миса, 100 м2,
55 м2, са грејањем, све по
договору. 063/784-22-70,
013/373-020. (192409)

ИЗДАЈЕМ
намештен
дуплекс, двособан стан на
Тесли.
063/334-430,
063/330-754. (192249)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, на Котежу
1.
013/370-991,
063/202-672. (192416)

ИЗДАЈЕМ, центар, трособан, грејање, клима, телефон, ненамештен, други
спрат. Тел. 064/280-6053. (192325)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, нова Миса. 064/66586-21. (192419)

ИЗДАЈЕМ део куће у
Старчеву. 063/301-656,
013/353-573. (192008)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком
хотелу.
030/590-613, 063/807-0113. (и)
КУЋА, Старчево, засебан
плац 8 ари и две стамбене
јединице, ет. грејање, алу
столарија. 065/360-01-17.
(192397)

ИЗДАЈЕМ за самце једнособан, нов, намештен
стан, у центру. 062/524746. (192432)
МЛАЂИ пензионер издаје
собу, употреба кухиње,
купатила, за дажбине.
063/878-40-52. (192430)
ИЗДАЈЕМ двособан кофморан намештен стан,
Котеж 2, повољно. Тел.
064/121-48-37. (192438)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештен стан
од 65 м2, на дужи период,
породици, у приватној
кући са засебним улазом.
Козарачка 31, стара
Миса.
013/377-948,
064/500-94-26. (192472)
ИЗДАЈЕМ леп реновиран,
потпуно намештен двособан стан у центру града.
064/873-88-30. (192484)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, ЦГ, на дуже,
близу „Авива”. 064/13763-19. (192490)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
Миса, Тимочка 32, намештена. 371-635, 064/99371-74. (192492)
НАМЕШТЕН двоипособан стан, Котеж 1, СББ,
ЦГ, телефон, клима. Тел.
063/803-14-86, 064/25586-79. (192501)
БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило издајем станарки
у
Иванову.
064/372-94-71. (192533)

НАМЕШТЕНА гарсоњера, центар, први спрат, 24
м2, паркинг, мирно место.
064/238-68-94. (192090)

ПРАЗАН једнособан стан,
Ул. Стевана Шупљикца,
Котеж 2, 44 м2, други спрат.
062/810-05-14. (192534)

КОД „Авив парка” једнособан комплетно намештен стан, издајем самцу.
069/353-07-57. (192399)
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ИЗДАЈЕМ
једнособан
комплетно
намештен
стан, Котеж 1, ВП, ЦГ.
064/224-12-33. (192662)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, грејање, центар Стрелишта.
063/325-622. (192675)
ТРАЖИМ леп намештен
стан у центру, 50–70 м2, на
дуже, ниже спратности.
062/896-10-52. (192617)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, центар, приземна кућа, повољно,
месечно
плаћање.
065/691-88-23. (192618)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ. Тел.
064/072-06-92. (192634)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан у центру града, кућа,
ТА пећ, кабловска. Тел.
063/866-59-58. (192636)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
ненамештен стан, Котеж
2. 064/672-11-74. (192639)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан у строгом
центру града, изнад „Рајфаизен банке”. Тел.
063/709-86-64. (192535)

КОД Болнице издајем
намештену
гарсоњеру
самцу.
065/353-07-57.
(192399)

ИЗДАЈЕМ празну кућу,
120 м2, у Качареву, са
двориштем и баштом.
064/186-97-56. (192541)

ИЗДАЈЕ се стан у кући, по
договору о условима
коришћења.
331-706,
062/885-11-04. (192641)

ГАРСОЊЕРА, дворишна,
шири центар, 30 м2, самци или ученици. 063/231511. (192577)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 63
м2, на Содари, IV спрат,
ЦГ. Тел. 344-254. (92593)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен стан, зграда преко пута „Авива”,
Стрелиште. 064/278-4346. (192677)

ТЕСЛА, издајем намештену гарсоњеру, преко пута
„Авив парка”, грејање,
лифт.
064/439-60-07.
(192596)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 50 м2, с двориштем,
баштом у Качареву.
064/255-56-52. (192647)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба у центру. 063/76103-56. (192597)

ИЗДАЈЕМ
квалитетно
опремљен
једнособан
стан на Котежу 1, ТА грејање, мале комуналије,
110 евра, плус депозит.
063/281-891. (192395)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
намештен, може и празан, Котеж 1, ТА грејање.
065/665-75-10. (192455)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли и продајем. Тел.
064/973-16-56. (192412)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла, ТА, зграда,
ненамештен. Тел. 231-5600, 065/468-76-27. (192469)

ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба
кухиње, купатила. 321408. (192410)

ДВОСОБАН стан за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (192473)

ЈЕФТИНО издајем празан
стан преко пута „Диса”. Тел.
061/301-49-55. (192748)

ИЗДАЈЕМ четворособан,
Котеж 2, ненамештен,
трећи спрат, има лифт.
063/856-74-02. (192582)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, центар, Тесла, двособан намештен с новијим стварима.
064/167-55-72. (192770)

ИЗДАЈЕМ комфоран трособан стан у центру града. Тел. 063/195-02-63.
(192680)

ВЕЛИКИ трособан стан,
спрат у кући с двориштем,
издајем,
Синђелићева.
063/372-124. (192772)

ГАРСОЊЕРУ већу, намештену, издајем паркет,
грејање, близу центра.
060/555-85-62. (192682)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у центру, с гаражом. Тел. 064/850-70-69.
(192781)

МАЊИ намештен једнособан стан, 80 евра, Максима Горког 96. 060/51782-53. (1925693)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен дворишни
стан, ужи део центра. Тел.
065/807-00-13. (192775)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, нова Миса, у згради,
ТА, на дуже. 060/095-8305. (192635)

САМАЧКИ, комплетно
намештену
гарсоњеру
издајем самцу. 062/361676. (192399)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру Стрелишта, ЦГ.
061/696-05-21. (192443)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Тесли.
062/849-24-41. (192566)

ИЗДАЈЕМ стан код Аутобуске, празан, телефон.
064/119-64-47, 252-1366. (192638)

ИЗДАЈЕМ стан у приземљу куће, 70 м2, етажно
грејање, одвојена струја и
телефон. 063/809-83-86.
(192702)
ИЗДАЈЕМ стан 60 м2, ЦГ,
лифт, кабловска, интернет, клима, без буке,
Тесла, близу „Авив парка”
и „беовоза”. 064/163-5928. (192707)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
Котеж 1, полунамештена,
у супер стању. 063/71712-79. (192713)
ИЗДАЈЕМ већу гарсоњеру,
на
Стрелишту.
064/970-80-68. (192714)

КОТЕЖ 1, издајем намештен једнособан стан
самцу. Новосадска 21.
062/348-290. (192551)
СТАН за издавање, једнособан, Цара Лазара 50.
013/235-39-21, 064/29045-09,
061/348-20-00.
(192558)
ИЗДАЈЕМ у центру, реновиран дворишни стан с
посебним
улазом.
064/067-86-67. (192559)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан у кући,
цена 100 евра. 060/33327-42. (192561)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, ТА, сателитска, интернет, Немањина 8. 063/436-828.
(192885)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан, Содара,
војна
зграда.
Тел.
064/888-58-84. (192857)
СТАН за издавање, близу
„Арча”, нова Миса, цела
етажа. Тел. 064/888-4173,
063/192-81-88.
(192871)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли, намештен.
Тел.
069/100-30-31.
(192783)

НАМЕШТЕН стан, 80
евра и новоградња, ТА,
клима,
код
хотела.
064/122-48-07. (192889)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан.
Тел.
361-447.
(192784)

ИЗДАЈЕМ нов стан 100
м2, Димитрија Туцовића
57. 064/178-88-98. (4602)

ИЗДАЈЕ се двособан стан
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(192799)

ЛОКАЛИ

НАМЕШТЕНА соба код
Дома Војске, употреба
кухиње, купатила, интернет, кабловска. Тел.
069/672-33-00. (192800)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци, издајем. 063/808-5816. (СМС)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на дуже на
Котежу 2. 066/342-243.
(192801)

ИЗДАЈЕМ локал од 80 м2,
у пешачкој зони, поред
Музичке школе. 064/32411-82. (191838)

ИЗДАЈЕМ стан, 88 м2,
полунамештен, паркинг,
гаража, веома повољно,
Тесла.
061/269-88-64.
(192803)

ПРОДАЈЕМ локал у центру Панчева, 25 м2. Тел.
063/263-025. (191825)

ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештену гарсоњеру, у
центру, са ЦГ. 064/50700-84. (192812)

ИЗДАЈЕ се леп једнособан стан у центру. Тел.
063/764-16-36. (1926089

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 2,
приземље,
на
дуже.
063/836-13-09. (192610)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
060/522-55-57. (192856)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, IV, TA, преко
пута
„Авив
парка”.
064/255-86-58. (192875)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру. 062/345958. (192600)

КУЋА за издавање на
дуже, брачном пару или
цимеркама. 064/986-2174. (192611)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком.
Слободан. 064/276-27-24.
(192855)

ИЗДАЈЕМ намештен двоипособан стан у центру,
Доситејева. Тел. 065/24881-87. (192816)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
двособан, ненамештен,
III спрат, ЦГ. 060/542-1701. (192721)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, први спрат, етажно
грејање на гас. Тел.
065/242-51-82. (192729)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Котеж 1 и
гаражу. Тел. 064/168-5622. (192732)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, близу „Авив
парка” и „беовоза”. Тел.
063/240-783. (192739)
ИЗДАЈЕМ на дуже, нову
намештену
гарсоњеру,
нов намештај и бела техника са ЦГ, калориметар,
близу центра, Машинске и
Хемијске школе, погодно
за ученице, брачни пар.
063/106-05-47. (192741)

ИЗДАЈЕМ стан у одличном стању, стан у кући.
065/409-74-31, 063/11244-64,
013/347-737.
(192844)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан са ЦГ, на Котежу 1.
064/237-33-93. (192846)
ДВОСОБАН стан, ненамештен, Стрелиште, први
спрат, 60 м2, ЦГ, интерфон, телефон, гаража.
Владан, 063/805-74-70.
(192842)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
приватна кућа, трособан
стан, посебан улаз, посебна
струја
издајем.
064/137-48-67. (192847)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен дворишни
стан
код
Болнице.
063/809-51-72. (192850)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 40 м2, на прометном месту, Димитрија
Туцовића 53. 063/867-4025,
063/889-93-11.
(192400)
ИЗДАЈЕМ локал у Улици
Лава Толстоја 12, површине 33 м2. 063/218-722,
063/843-39-68. (19243)
ИЗДАЈЕМ
пословномагацински простор, 70
060/367-27-50,
м 2.
061/756-55-50. (192434)
ПРОДАЈЕМ канцеларијски простор, 40 м2, ЦГ,
приземље, могућа адаптација у стан. 064/942-5322. (192446)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10 (код Социјалног).
063/278-151.
(192470)
ИЗДАЈЕМ простор погодан за тиху пословну
делатност. 064/145-4748. (192473)
ИЗДАЈЕМ локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша
продавница намештаја.
063/278-250. (192493)
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ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра
Бојовића
19.
063/314-803. (192706)

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25
м2, у дворишту, и канцеларијски простор 25 м2,
Војводе Путника 29.
063/278-250. (192493)

ПРОДАЈЕМ локал у центру Панчева, 80 м2, лукс
уређен, две телефонске
линије, укњижен, цена
повољна. 060/363-66-05.
(192749)

ИЗДАЈЕ се канцеларијски
простор у АМЦ-у „Звезда”, С. Шупљикца 88.
063/278-250. (192493)
ИЗДАЈЕМ локал у Његшевој улици бр. 1.
064/994-13-16. (192510)
ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, или мењам
за ауто пик-ап, трактор.
063/224-362. (192504)
ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пијаце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (192504)
ПРОДАЈЕМ новији локал,
70 м2, Цара Душана 36-б.
013/252-26-61, 061/52266-10. (192525)
ИЗДАЈЕМ локал за фризере и козметичаре, опремљен, Цара Душана 60.
064/329-37-84, 013/21012-05. (192530)
ИЗДАЈЕМ нов локал у
Панчеву, насеље Тесла, у
цену урачунато и грејање.
065/272-89-99. (192544)

2

ИЗДАЈЕМ локал 50 м ,
ужи центар. 062/830-1073. (192769)
2

ИЗДАЈЕМ локал 20 м ,
близу „Матијевића”, код
пијаце,
лукс,
wi-fi.
064/497-21-32. (192788)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА девојка-жена
за послове маникирпедикир, депилација и
масажа с радним искуством. Заинтресоване се
могу јавити на 064/21779-88, или доћи лично у
Салон лепоте „Бојана”,
Змај Јовина 5-б. (192562)
САЛОНУ лепоте „La Vida
De Ela”, потребна радница са искуством, педикир,
маникир,
депилација.
063/734-82-31. (192590)

ИЗДАЈЕ се локал на Стрелишту, 20 м2. Тел.
013/316-505, 064/134-6262. (192791)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал на Зеленој пијаци.
061/254-73-76. (192876)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим
машинама.
064/042-99-92. (191362)
ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену. 062/82527-25. (192374)

КРОЈАЧКОЈ
радњи
потребна радница са
искуством или без њега,
обука
по
потреби.
061/607-69-10. (192633)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у слот клубу „Kentacky”.
064/474-74-47, 065/66656-65. (192730)
ПОТРЕБНА радница с
искуством
Даротеци
„Мотив”, 065/999-70-20.
(192681)
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28 м + галерија, у Његошевој, локал за издавање.
064/427-54-49. (192538)

ПОТРЕБНА фризерка с
искуством. 060/713-6205. (192454)

СТРОГИ центар, 14 м2, издавање, код бувљака 30 м2,
ново. 063/240-817. (192557)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребни радници у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(192517)

НА ПРОДАЈУ алуминијумски киоск за кокице.
064/866-25-67. (192640)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
110 м2, за кладионицу,
пекару, теретану, итд.
063/436-778. (192672)
ИЗДАЈЕМ локал 32 м2,
угао Светог Саве и Браће
Јовановића 59. 063/89194-49. (192673)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале у центру Стрелишта од 39 и 81 м2. Тел.
064/267-71-74. (192651)
ИЗДАЈЕМ локал, Његошева 2, центар, шеталиште, два излога, 60 м2.
063/745-64-26. (192679)
ПОВОЉНО
продајем
киоск на аутобуској станици, рено лагуна, фијат
темпра караван. 061/15626-00. (192683)

ВЛАГА! Решите се влаге
заувек! Машинско сечење
зидова.
Постављање
домаћег кондора в3, в4,
руски кондор. 20 година
успешног рада! Тел.
062/427-614. (СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31,
013/342-338.
(СМС)
МОЛЕРСКИ
радови,
адаптације, молеризам,
Ковачица. 069/444-23-76,
064/444-23-76, 060/44423-76.
www.facebook.com/molerizam. (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама.
064/981-77-65. (192542)
ХИТНО потребне искусне
три конобарице кафани,
у Новом Селу. 063/555770. (192529)
САЛОНУ лепоте потребан креативан маникир
са искуством. 063/73482-31. (192590)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ радови, спуштени
плафони, преграде, облагање зидова, водоводне
инсталације. 062/816-3384. (192408)
МАТЕМАТИКА за све
(часови). Искусно, дипломирана професорка математике. 343-370. (192421)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински сечемо влажне
зидове, дајемо гаранцију.
060/691-01-13. (188533)

РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
утовар шута, ископи,
бетонирања, крчење плацева, обарање стабала...
064/122-69-78. (192425)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76. (190274)

ЧИСТИМО таване, подруме, одношење непотребних ствари, кошење, обарање дрвећа, рушења, итд.
060/035-47-40. (192425)

КОМБИ превоз робе,
селидбе.
Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58.
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорете, разводних табли, индикатора,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (190931)

ПОТРЕБНА конобарица с
искуством, за рад у новоотвореној
кафани.
061/285-92-83. (192876)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и
повољно, мајстори из
Ковачице. 063/736-12-24.
(190982)

ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-5526. (192894)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (191431)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафани, Марка
Краљевића. 061/132-6343. (192885)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (191334)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

НЕГОВАТЕЉИЦА мењам
пелене, дискове на сате
старијим
особама.
060/421-05-91. (СМС)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за средње школе и факултете.
064/462-37-64. (192491)
КЕРАМИЧАР, искусан,
педантан и повољан и
молер, тражи посао.
061/203-70-87. (192396)
ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и средњошколцима. Хемија припрема за пријемни испит
за факултете. Милица,
063/894-16-15. (192495)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (192486)

ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским
шиваћим
машинама.
063/143-65-71. (192519)
ПОТРЕБНА девојка за
посао у трговинско-угоститељској
радњи.
060/131-13-43, 065/57927-83. (192522)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда и
монтирање надстрешница,
ограде, заштитне решетке,
застакљивање
тераса.
062/816-33-84. (192408)

ПОТРЕБНЕ жене за рад
на индустријским шиваћим машинама. 060/18585-38. (192665)
ПОРЕБНА радница са
искуством, пекара „Александрија”. 069/172-91-75.
(192825)
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ОРЕМ и фрезујем баште
малим
трактором.
064/163-58-85. (191327)

ЧАСОВИ енглеског језика.
064/476-83-33.
(192169)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (192447)
АЛУ и ПВЦ столарија,
венецијанери, ролетне,
комарници, уграђујем,
поправљам. 063/820-7039. (192442)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење купатила, канализације,
адаптације,
поправке, замене. 331-657,
064/495-77-59. (192451)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
вашег
телевизора
и
постављање ТВ и сателитских антена. 063/186-3239. (192454)
ВОДОИНСТАЛАТЕР
поправка старе, уградња
нове
инсталације,
машинска
одгушења,
санитарије. 062/382-394.
(192460)
СПРЕМАМ
станове,
чувам децу или старију
особу.
061/229-03-62.
(192473)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање,
зидање,
стиропор, фасаде, кречење, европски квалитет.
063/865-80-49. (193477)
НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-4111. (192482)

ИЗРАДА алуминијумских
конструкција,
ограда,
тераса, повољно. Тел.
063/789-10-84. (92503)
ДУБИНСКО прање намештаја,
унутрашњости
аутомобила,
тепиха,
душека. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (192511)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (192688)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, најповољније у граду, реновира ваша купатила.
065/592-35-00, 372-092.
Драган. (192694)
ПОМОЋ старим лицима.
064/420-74-87. (192701)
СПРЕМАМ куће и станове. Ако вам треба, позовите:
064/278-71-20.
(192704)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. (192619)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (192624)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор с
искуством. 062/801-9758. (192528)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријемни, месечно
плаћање, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (192542)
КОШЕЊЕ траве, крчење
корова, подсецање дрвећа, дворишта, викендица,
воћњаци. 063/844-61-13.
(192654)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75. (192656)
ЖЕНА с искуством чувала би старију особу или
децу. 062/825-26-09.
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар
робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (192688)

ОЏАЧАР на располагању.
310-145, 060/633-05-01.
(192628)
ЛОГОПЕД, индивидуални
рад с децом. 064/121-1792. (192642)
СЕТВА траве, фина нивелација терена, постављање бусена, садња дрвећа.
062/388-124. (192594)
ПОПРАВКЕ, све врсте
ситних поправки, столарија, браварија, санитарија. Слободан. 063/86580-74. (192605)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (192550)
ОДВОЗ шута, чистим таване, подруме, дворишта.
Златко.
061/627-06-54,
064/227-68-03. (192724)

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

БРАВАРИЈА,
надстрешнице, ограде, врата,
терасе, капије, решетке,
рукохвати, израда и од
прохрома, ситне поправке, врло повољно. Тел.
060/140-54-44,
Дуле.
(192554)

ВОДОИНСТАЛАТЕР
поправке,
адаптације
купатила, замена санитарија.
061/322-98-51.
(192833)
СПРЕМАМ повољно станове,
куће,
локале.
063/848-04-12. (192883)
СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (192854)

ЧАСОВИ из основа електротехнике, физике и
математике, професор с
искуством. 060/077-7820. (192716)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах повољно. 377-930,
064/586-85-39. (192868)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе, веранде, ограде, капије, гараже, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-5943. (192711)

ИЗОЛАТЕР,
изолација
равних и косих кровова,
тераса, купатила. 345-874,
062/235-839. (192869)

ПОВОЉНО
спремамо
пословне просторе на сат
или
по
договору.
063/841-13-42, 063/86485-58. (192735)

ПРОФЕСИОНАЛНО
шминкање за све ваше
важне догађаје. Драге
даме, јавите се да заблистате на венчању, прослави,
изласку.
Саша,
063/831-91-93. (192736)

ОБАВЉАМ све физичке
послове, чишћење подрума, тавана, изношење
шута, копање. 061/62352-63.
ФРЕЗИРАЊЕ
баште,
сечење дрвећа, вађење
пањева, кошење и крчење.
064/196-17-32.
(192891)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи, за фирме специјали попусти, бесплатан
долазак и процена посла.
0–24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите најбоље!!! Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
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. (185558)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, реновирање купатила, најповољније у граду! 372-092, 064/592-3500, Драган. (192694)
РАДИМО све физикалије,
повољно, имамо велики и
мали камион. Долазимо
на договор. 061/265-0480. (192794)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (197292)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима.
Сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (192798)
ФРЕЗИРАМ баште, продајем полутке, цигле,
ситан превоз, мотор +
приколица. 062/867-1167. (192806)
ПРЕВОЗ тамићем кипером до 2 м3, песак, шљунак, шут, непотребне
ствари. 061/612-14-50.
(192804)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 013/365051,
064/176-91-85,
063/278-117. (191658)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле
мањим и већим камионом.
063/218-894,
013/258-04-00.

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, већ од 700 динара... услуга селидбе пикапом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, с
радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање
могуће чековима 100
дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, 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, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби 1,5 тона, камиони 3 до
7 тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања
southpharm.
062/182-74-50. (190773)
ПОВОЉНО! Превоз робе
и селидбе, комбијем.
Цена
по
договору.
064/147-14-77, 013/311514. (189534)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, глетовање, малтерисање, кречење, керамика,
ламинати,
кровови.
063/122-14-39. (190763)
МАСАЖА целог тела,
антицелулит, обука масаже, женама попуст, искуство.
061/132-11-18.
(191017)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине,
фрижидере,
шпорете, бојлере, пећи,
електроинсталације.
013/251-28-97, 060/18002-83,
062/186-48-22.
(191472)
ВОДОИНСТАЛАТЕР
ради: одгушење купатила,
канализације, адаптације,
поправке, замене. 331657,
064/495-77-59.
(191406)

СЕРВИС телевизора, продаја половних, поправка
електроинсталације, монтирање ТВ антена, рисивера за дигитализацију.
063/800-01-96. (192465)
ВОДОИНСТАЛАТЕР
Миша, 35 година у својој
бранши.
063/265-748,
353-267. (192475)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута с утоваром, малим кипером.
063/246-368. (192468)

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.

КОСИМ траву на равним
и неравним површинама.
Повољно. 063/717-12-26.
(192743)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (192763)
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ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846.

СПРЕМАЊЕ кућа, станова, зграда, пословних
простора и помоћ старијима.
063/761-11-89,
064/495-31-68. (192722)

СТУДЕНТ
математике
даје часове основцима и
средњошколцима. Тел.
060/052-28-34. (192723)

ОГЛАСИ

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини
багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.
KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. Жарка Зрењанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања.
063/218-894.
(191621)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром, утовар и истовар
виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање
возила са корпом за рад
на висини. 064/648-2450.
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
путника осам + један, најповољније. 064/538-6536. (192436)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером, повољно, песак,
шљунак, сејанац, остали
грађевински материјал.
064/354-69-94. (192444)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (191490)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
селидбе, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (192448)

РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање,
оправка старих кровова,
разне изолације, пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (191630)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације,
адаптације,
замене, поправке. 331657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (192451)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације,
адаптације
купатила, батерије, вирбле, вентиле, 0-24 сата,
долазимо одмах, пензионерима тотал попуст, најјефтинији у граду. 348139,
064/493-44-63,
061/266-77-45, 065/26519-25. (192478)
АДАТАПЦИЈА комплет
„кључ у руке”. Демит
фасаде - пет година
гаранције,
гипсарски
радови, молерско-фасадерски, електро и водовски радови. 065/228-7866, 013/377-830. (192513)
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (192587)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде,
столарија. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/31710-05, „Скочко”. (192553)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ раодви и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07,
064/317-10-05,
„Скочко”. (192553)

ШЉУНАК, песак, сејанац, довозим, рушење
објеката са одвозом,
ископи темеља, подрума,
услуге
виљушкара.
064/595-98-01, 064/24888-46. (192669)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(192678)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута са утоваром.
063/246-368. (192468)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (192765)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи темеља,
канала, подрума, одвоз
шута
са
утоваром.
063/771-55-44. (192468)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија и
санитарије. Све за воду од
0 до 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-3921,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (192558)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура бесплатно монтирање и заштита намештаја,
одвоз старих ствари на
депонију, екипа радника.
Попуст на ванградске
туре, 0–24 сата, ми смо ту
због вас. Задовољан клијент је наш једини циљ.
064/334-85-64, 063/81198-32,
060/696-00-02,
Поповић. (192767)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање, малтерисање, кречење, керамика, ламинат.
063/122-14-39. (192849)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (192581)

ПОПРАВКА и увођење
свих врста електроинсталација. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 064/093-5832. (182874)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори.
302-820,
064/129-63-79. (192705)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина,
роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с
највећом
гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (192188)
ПОПРАВКА веш-машина,
судо-машина, остале беле
технике, уградња, сервис
клима уређаја, сервис
беле технике. „Фриго
Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16. (182874)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо јефтино, квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”
361-361,
064/122-68-05. (192866)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352203. (192508)
МУШКАРАЦ, 35 година,
слободан, упознао би старију женску особу, слободну, добро ситуирану.
061/137-98-10. (192661)
МУШКАРАЦ, 53 године,
жели да упозна даму
сличних
година.
063/877-13-83. (192817)
ТРОЧЛАНА
породица
помагала би старије за
кућу или стан. Могућ сваки договор. 061/278-1946. (192879)

ТУРИЗАМ
АПАРТМАН у центру
Златибора, издајем изузетно повољно. 063/70944-97. (192564)
ЗЛАТИБОР, лукс апартман с две спаваће собе,
слободан за празнике.
065/846-75-46. (192657)
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну сре-
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Градоначелник града Панчева расписује

Отишла је наша

КОНКУРС

дину („Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „Ранчић” д. о .о., Старчево, Летња бр.
11, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО
НАДАРЕНИМ СТУДЕНТИМА
С ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА, ЗА
ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
и то најбољим студентима завршних година студија у
четворогодишњем и дужем трајању студија (други
степен студија по Болоњском систему школовања)
на факултетима чији је оснивач Република Србија.

БАЈКА

на животну средину за пројекат складиштења неопасног
отпада на локацији Панчево, Панчевачки пут 159, на катастарској парцели бр.15203 к. о. Панчево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта
може се извршити од 26. марта до 5. априла 2015. године, радним

Новчани износ стипендија утврдиће се у складу са
средствима планираним за ове намене у Одлуци о
буџету града Панчева за 2015. годину.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
КАНДИДАТА СУ:

данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља
Петра I бр. 2–4, соба 614.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
(12/192827)

Последњи поздрав драгој
мајци и баки

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ЉУБИЦИ
ПИПЕРКОВИЋ

од породица ПАНТИЋ
и БЕШЕВИЋ
(141/192881)

Последњи поздрав вољеној мајци

ЉУБИЦИ
ПИПЕРКОВИЋ
1929–2015.
из Горњег Неродимља

Сахрана ће се обавити
26. марта 2015, у 13 сати, на Новом гробљу.
Вечно захвални за све.
Твоја деца
с породицама
(138/192780)

Последњи поздрав нашој најдражој комшиници

Надлежни орган обавештава јавност да је 23. марта 2015. године донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
пројекта Реконструкција објекта манипулације сировина и продуката унутрашњег транспорта и дораде
пумпне куће 11 с пумпама, линијама и резервоарима
са циљем да се омогући намешавање биокомпоненте
с дизел горивом у оквиру постојећег система отпреме
у РНП-у на к. п. бр. 3549, 3551 и делом на к. п. бр.
6964/1 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта
НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада РНП, Улица народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.4 и 9.0 Студије о процени
утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-541)

20. марта 2015, у 96. години, угасила се
наша драга мајка, свекрва, бака и прабака

МИЛИЦИ

(116/192751)

300-830

КАНДИДАТИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ДОСТАВЕ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:
1. пријаву (писану у слободној форми) с кратком биографијом с адресом, бројем телефона и имејлом;
2. потврду факултета о упису завршне године студија,
у школској 2014/2015. години;
3. потврду факултета о просечној оцени током свих
година студирања;
4. копију личне карте и уверења о држављанству,
односно документа којим се доказује статус избеглог
или расељеног лица;
5. потврду факултета да не добија стипендију или кредит.
ПРИЈАВЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ (поштом или лично)
НА СЛЕДЕЋУ АДРЕСУ:
Услужни центар Градске управе града Панчева
Трг краља Петра I број 2–4
26000 Панчево
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
(канцеларија 204)
„Пријава на Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним студентима с територије града Панчева, за школску 2014/2015. годину”
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 20 ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА
У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ „ПАНЧЕВАЦ”
Цео текст Конкурса може се прочитати
на званичној интернет презентацији града Панчева
www.pancevo.rs.
Све информације у вези с Конкурсом могу се добити у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева лично или путем телефона 013/308-906.
(F-510)

Последњи поздрав

Хвала јој за све време које је провела
играјући се с нама, за све приче и лепе
успомене које нам је оставила.
Говорила нам је да смо јој ми главни разлог
што жели да буде добро и да дуго живи.
Њени унуци: ЛЕО и ДОРОТЕА
(10/192424)

Последњи поздрав драгој баки

МИЦИ
МИША, ИВАН, СТАША и ЛАЗАР НИКОЛИЋ
(12/192424)

Радно време благајне:
понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима од 8 до 13 сати

После кратке и тешке болести, 18. марта
2015, преминула је наша драга

ЈЕЛЕНА АНТОНИЈЕВ
рођ. Кангрга
1928–2015.
Сахрана је обављена 20. марта 2015, у 14
сати, на Старом православном гробљу, у
Панчеву.
Ожалошћени: синови КОСТА и МИЛАН,
снаја ДОСТА, унуке МИЛИЦА и СОФИЈА,
унук СТЕВАН, брат СТЕВО, сестра
ЈОВАНКА и остала родбина и пријатељи
(14/192428)

Заувек смо се опростили од наше драге мајке, баке и таште

МИЛИЦИ

МИШИЋ
од станара зграде у
Улици војводе Петра
Бојовића 14/3

– да је држављанин Републике Србије или да има статус избеглице или расељеног лица;
– да има пребивалиште на територији града Панчева,
односно боравиште за лица која имају статус избеглог
или расељеног лица;
– да је први пут уписао завршну годину студија у
школској 2014/2015. години;
– да му је просечна оцена током свих година студирања најмање 9,00;
– да не добија стипендију или кредит.

да постане звездица.

МИШИЋ

МИЛИЦА МИШИЋ
рођ. Чолић
Драга наша Бајко, с љубављу ћемо се сећати твог ведрог духа и препричавати
анегдоте везане за твоју жељу да живиш
дуго окружена онима које си волела.
С тугом и љубављу син ЈОВАН, снаха
ОЛИВЕРА, унуци ВЛАДАН и ЈАСМИНА,
зет АРИСТИДИС, праунуци ЛЕОН
и ДОРОТЕА и многобројна родбина
и пријатељи
(11/192424)

и њеном великом срцу,
које је куцало и за породицу Крчадинац. Велико хвала за све срећне
тренутке које нам је подарила. Нека почива у
миру!
Породици Мишић
искрено саучешће.
Др МИРОСЛАВА
КРЧАДИНАЦ
с породицом
(124/192781)

НАДЕ МАРТИНОВИЋ
рођ. Кастратовић
Сахрана је обављена 21. марта 2015, на Католичком гробљу, у Панчеву.
Њени: БОЈАНА, БОЈАН, НЕБОЈША, МАРИНА и МАРИЈАНА
(5/192494)

26

Четвртак, 26. март 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

После кратке болести преминула је наша

19. марта 2015. заувек нас је напустила моја драга сестра

РАДМИЛА
ЈОРГАЧЕВИЋ
Вечни спокој желе ти
ИВАНКА и НЕНАД
ПОПОВИЋ

РАДМИЛА ЈОРГАЧЕВИЋ

(28/192462)

1945–2015.

ДАНИЦА КУТРИ

Драга сестрице, остаћеш вечно у нашим срцима и почивај у миру!

рођ. Радновић

Ожалошећни: сестра МИРЈАНА, зет БРАНИМИР,
сестрићи и унуци

1941–2015.

30. јануара 2015. није
умрла моја пријатељица, више него сестра,

(25/192461)

Наша вољена супруга и мајка преминула је 21. марта. Заувек ће
живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг КАРОЉ, син РОБЕРТ, ћерка АНИТА,
зет ГЕЗА, унуци и остала родбина

Наша поштована кума

(24/192459)

ВЕРОСЛАВА
ВЕРА
КРЧАДИНАЦ

РАДА
ДАНИЦА КУТРИ
Хвала за сву доброту и искрену љубав.
ИВАНА
(47/192531)

ДАНИЦА

упокојила се у Господа и одморила намучену душу и тело.
А пазила је да не стане на туђу сенку.
Породица ТИМИЋ

Твоја ДАНА, којој
много недостајеш

(26/192461)

КУТРИ

(36/192485)

Вољени не умиру и даље су у нашим срцима.
ЉУБА и ЉИЉА
ПРЊАВОРАЦ

Последњи поздрав драгој комшиници

већ је заспало њено
уморно срце у коме су
становали лептири.

Последњи поздрав драгом комшији

(54/192548)

Последњи поздрав зету

ДАНЧИЦИ
С поштовањем БЕБА ВУЧКОВИЋ
и АЗРА МИЛОШЕВИЋ с породицама

ИВИ

(82/192626)

Мила Дадо, хвала за бескрајну љубав којом си обогатила наше детињство. Кад год пожелимо пронаћи ћемо те у свом срцу.

ДАМЈАНОВУ

БАКИ, ВУЛЕ и МИЦА
(27/192461)

Станари зграде
у Стевана
Шупљикца 155
(90/192644)

ДРАГАНУ
ДРОБЦУ

ДАНИЦА КУТРИ
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом и захвалношћу помињемо, с поштовањем од заборава чувамо.
Твоје колегинице из „Новитета” Панчево
(121/192757)

Последњи поздрав нашој драгој мајци

После кратке и тешке болести, 22. марта 2015,
преминуо је

СЕКА и БОБА
(32/192474)

Последњи поздрав мом
драгом пријатељу и колеги

РАБИЈИ ЧАЂЕНОВИЋ

ИВАН ДАМЈАНОВ

1922–2015.

дипл. инж. технологије

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ВИОРЕЛ ИДВОРЈАН
1948–2015.
У четвртак, 19. марта 2015. преминуо је наш супруг, отац и деда.
Сахрана је одржана 21. марта 2015, на Православном румунском гробљу, у Глогоњу.
Породица ИДВОРЈАН
(30/192467)

Твоје ћерке: СЛАВКА, СЛОБОДАНКА, БРАНКА
и БОСИЉКА с породицама

Заувек ће бити у нашим срцима.
Сахрана ће бити обављена 26. марта 2015, у 13
сати, на Католичком гробљу у Вршцу.
Ожалошћена породица

(91/192646)

(95/192659)

ВИОРЕЛ
ИДВОРЈАН

Последњи поздрав нашој најдражој нани

22. марта 2015. преминула је

од породице
КЛЕНКОВСКИ
(38/192497)

Последњи поздрав драгој прији

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈЕЛЕНИ АНТОНИЈЕВ
од породица ШУЊКА и СТЈЕПАНОВИЋ
(15/192428)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

РАДОСАВА ДОЈА СТАВРИЋ

РАБИЈИ ЧАЂЕНОВИЋ

1934–2015.

Твоји унуци: САША, СЛОБОДАН, ЗОРАН,
ЈЕЛЕНА, МАРИЈА и ТАТЈАНА с породицама

С великим болом и тугом у нашим срцима сећамо се твоје љубави и доброте.
Вечно ожалошћени: син МИЛЕ,
снаја ЦВЕТАНКА, ћерка СЛАВИЦА, унучад
и праунуци

(92/192646)

(37/1924904)

Хвала ти за сву љубав и топлину којом си нас
обасјавала.

Четвртак, 26. март 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27
21. марта 2015. заувек
нас је напустила наша
драга

20. марта преминула је наша мајка, бака и прабака

РОЗА БЛАЗОВИЋ

ДОБРИНКА
БОШЊАК

15. III 1931 – 21. III 2015.

1931–2015.

ГИЗЕЛА
БАЊАИ

Мајка, говорила си да си за путем. Нисмо ти веровали. Сада си на
неком лепшем месту са својима, које дуго ниси видела. Поздрави
нам нашег Николу... Никада те нећемо заборавити.

Сахрана је обављена 21. марта, на гробљу у Идвору.

Унук МИЉАН, унука АЛЕКСАНДРА, снаја ДРАГАНА,
снаја ДАНИЈЕЛА, зет НЕНАД и праунуке АНДРЕА и НИКОЛИНА

Ожалошћени синови с породицама
(83/192629)

(69/192584)

13. марта није се вратио с последњег задатка,
од многих хуманих задатака, наш драги

Последњи поздрав тати

Заувек ће остати
у мислима и срцима
сина ЈОЖЕФА,
снахе ГОЦЕ
и унука МАЈЕ и КИКЕ
(70/192588)

Последњи поздрав

18. марта 2015. преминула је наша

Последњи поздрав прији

ГИЗЕЛИ

ПИРОШКА ЧОНТОШ

БРАНИСЛАВ
БЕЛИ ШУЦА

ИВАН МИЛАДИНОВИЋ
24. VIII1968 – 13. III 2015.
С неизмерном тугом и поносом.

31. X 1944 – 23. III 2015.
Ожалошћени: син
БОБАН, снаја БИЉАНА
и унуци БОЈАН
и БОЈАНА

1928–2015.
Сахрана је обављена 21. марта 2015, на Католичком гробљу.
Ожалошћени: син ЈАНОШ, ћерка ИЛОНКА,
унучад МАРИЈА, РОБЕРТ и ДАНИЈЕЛ, праунук
МАРКО, зет ИВАН, снаје ЛЕНКА и ТАЊА
и остала многобројна родбина, комшије
и познаници

(118/192755)

ЊЕГОВИ РЕПЦИ, тетка ЛАКА,
теча МИЛАН, брат КОЈО, сестра ЈЕЛЕНА
и нећаци КАТАРИНА, МИЛАН, МИЛИЦА
и ЛАЛЕ

Последњи поздрав

(72/192591)

Последњи поздрав тати

ДУШАНУ

од прије МИЛЕСЕ
с породицом
(71/192588)

МИЋИЋУ
1. IV 1956 – 17. II 2015.

Последњи поздрав

од сестре МИЛКЕ
с породицом
(58/192552)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

(40/192501)

МИЋИЋУ
1. IV 1956 – 17. II 2015.

Последњи поздрав драгој

БРАНИСЛАВ

БРАНИСЛАВ

БЕЛИ ШУЦА

БЕЛИ

од дугогодишњих сарадника, другова
и пријатеља: ВИТЕ СУДАРСКОГ, ИВИЦЕ
РИСТИЋА, ВОЈЕ и МЕРИМЕ НОВКОВ, ЗОРИЦЕ
ПЕТРОВИЋ, СЛОБОДАНКЕ РОКСИЋ, РАНКЕ
ВИГЊЕВИЋ, МИЛАДИНА СТАНИМИРОВИЋА,
ЖИВЕ МИТРОВА, ВИТКА ДРАГОЈЛОВИЋА,
ДУШКА ДИМИТРИЋА и КОВИЉКЕ и ЖИВКА
МАРЧЕТЕ

ДУШАНУ

од стрине ВУКЕ
с породицом

ТОМИЋ

МИЋИЋУ

(56/192552)

1. IV 1956 – 17. II 2015.
од супруге ДАРИНКЕ,
мајке РАДМИЛЕ
и синова РАДЕТА
и МИЛАНА

Бивша супруга
СНЕЖАНА и кума
АНКИЦА ХАСАН

Син ГОРАН, снајка
САЊА и унука МАРИЈА

1943–2015.
Последњи поздрав
деверу и стрицу
од МИРЕ, БАНЕТА и
ЗОРИЦЕ с породицама

(139/192820)

(117/192754)

(131/192812)

(57/192552)

Последњи поздрав тати

После краће и тешке
болести, 21. марта 2015,
преминуо је наш отац и
супруг

31. X 1944 – 23. III 2015.

РАДИ ЕРГАВЕР

ЂОКО

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

(65/192575)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 21. марта 2015, у 92. години, преминула наша драга

КОВИ
МАРЈАНОВИЋ

МИЉКА

(140/192870)

БРАНИСЛАВ
БЕЛИ

од колега и колегиница
ц. кухиње Опште
болнице Панчево.

Последњи поздрав од
комшија

Ожалошћени синови
ДРАГАН и ЗОРАН
и ћерке ЈЕЛЕНА,
ЉИЉАНА, АНИЦА
и ГОРДАНА
с породицама

(94/192658)

(48/192539)

(120/192759)

1933–2015.

1923–2015.
Сахрана је обављена 24. марта 2015, у 14 сати, на
Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: ћерке ВЕСНА и БОЈАНА
с породицама

С поштовањем опраштамо се од наше дугогодишње колегинице

Последњи поздрав пријатељу

КОВЕ
МАРЈАНОВИЋ

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

ЂОКА ТОМИЋ
1943–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга
СТОЈКА, ћерка
ВЛАДИСЛАВА
и син ДРАГОСЛАВ
с породицама

СТЕВАН ПОМАР,
БРАНКО ПУРИЋ, ТОМ
ЗАРИЈА, МИЛЕ
ПРЕЛИЋ, НИКОЛА
КОСТИЋ, ЈОВО
ДРАГИЋ, СТЕВА
ЈАНКОВИЋ, САВА
ЏИНИЋ, ИГА ЋОСИЋ,
ДРАГИША ПЕТРОВИЋ
и СТАНКО ЦРЕПАЈСКИ
(103/192691)

Последњи поздрав

(101/192689)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,

ЂОКИ
ТОМИЋУ

КУРЈАГА

РАДОЈКА РАДА ЕРГАВЕР

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
БРАНИСЛАВ БЕЛИ
Колектв Опште болнице Панчево
(23/Ф-508)

Ожалошћен пријатељ
ТУТА
(119/192756)

телефон:
013/301-150

ЂОКА ТОМИЋ
од сестре РАКИЛЕ
с породицом
(102/1982681)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
28. марта, у 11 сати, на гробљу у Војловици, даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној мајци, баки и прабаби

19. марта преминуо је наш драги

ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ
23. I 1982 – 27. III 2010.

ДРАГАН ДРОБАЦ
1934–2015.
Поносни смо на тебе јер си остао достојанствен до краја. Нека су
анђели с тобом.
Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, унука АЊА, брат СТЕВАН, снаја
ОЛГИЦА, шурак ВАСА и остала родбина и пријатељи

Пет година бола и дани тежи од најтежих. Време
није лек већ патња и туга, али ти живиш у нашим
срцима кроз наша сећања, вечно вољени и никад незаборављени.
Твоји: тата ЈОВО, мама САВА, брат МИЛЕНКО
и сестра ДАНИЈЕЛА с породицом

МИЉИ БОРИЋ
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Твој син ПЕТАР и ћерка ЉИЉАНА с породицама

(114/192734)

(66/192576)

1. априла, у 12 сати, даваћемо шестогодишњи
помен

КРАЧУН

(35/192474

Последњи поздрав

Последњи поздрав комшији

26. марта навршавају се
три године откако ниси
с нама

ПАУЛИНА

КАТИЦИ ЋИРИЋ
2009–2015.
С бескрајном љубављу и тугом увек у нашим срцима. Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

ДРАГАН

ДРАГАН

НИКОЛА

ДРОБАЦ

ДРОБАЦ

ПРПИЋ

Породица ДИЗДАР

Од комшија
у Вршачкој 10

1930–2012.
Супруга МИЛЕНА
с породицом

(33/192474)

(34/192474)

(112/192730)

ВЛАДИМИР

Велики људи никад не умиру. Остају да живе у
успоменама оних који су их волели и поштовали.
Четрдесетодневни помен одржаће се 26. марта
2015.
Неутешни брат ЈАНО и уја ЧЕЧА
(128/192806)

(98/192654)

СЕЋАЊЕ

Сећање на наше драге родитеље

ЉУБОВИЋ

Последњи поздрав драгој комшиници

ДРАГОЉУБ
ЖИГА
ДУШАНКИ КАРАН

ПЕРВАН

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(29/192464)

28. марта навршава се пет година од смрти

МИТОВ
2010–2015.
Хвала ти, тата, на свему.
Заувек у срцу твоје
кћерке СНЕЖЕ
с породицом
и супруге МИЛКЕ

ВАЛЕНТИНА
ГРЕГЕЦ

ЈОВАН

МИЛИЦА

2008–2015.

2000–2015.

рођ. Жига
Седмогодишњи помен Драгољубу биће одржан
29. марта 2015, у 12 сати, на гробљу Котеж.
Породица

Време пролази, а туга остаје. Памтићемо вас по
доброти и причати о вама.
Син ПРЕДРАГ и ћерка МИРЈАНА

(96/192668)

(143/

29. марта навршавају се
две године откако ниси
с нама

(11/192724)

СТЕВАН

СЛОБОДАНА НОВАКОВА

МИЛОШЕВ

2010–2015.
С великим поштовањем и љубављу чуваћемо
успомену и сећања на време које смо провели с
тобом.

МИЛАН ЕГЕЉА

МИОДРАГ
ПАКИ
ПЕЈАКОВИЋ

Синови ДУШАН и ВЛАДИСЛАВ с породицама

ДАНИЛО и ЂУЂА

2013–2015.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(142/ф-514)

(84/192632)

(132/192829)

Прошло је двадесет година откад није с нама
наш

Девет година туге.

ПАЊА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
АЦА и ЈЕЛЕНА
МАЛУШЕВИЋ
(106/192697)

СТЕВА
МИЛОШЕВ
ПАЊА
Прошло је шест месеци
откад ниси више с нама.
Живећеш у нашим срцима.
Син ЉУБОМИР и унуке
МАРИНА, БИЉАНА
и ЈОВАНА

СТЕВАН ПАЊА
МИЛОШЕВ
28. марта 2015. навршава се шест месеци. Заувек ћеш живети у нашем срцу.
Ожалошћени: супруга
СЕЈКА, син ДРАГАН,
снаја НАТАША и унук
НИКОЛА
(104/192695)

(105/192691)

Навршава се четрдесет
тужних дана од смрти
наше

Сећање на нашу вољену

СЕЋАЊЕ
1. априла навршиће се
четири године откад с
нама није наш драги

2. априла 2015. навршавају се две године од
смрти наше мајке и баке

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА
БУНДАЛО
ДРАГОСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ
С поносом и љубављу га
се сећају супруга БОСА,
син ЗОРАН и унуке
ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА
(135/192838)

НАДЕ
ШТОПУЉ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: син
БРАНИСЛАВ, снаха
ДЕЈАНА и ћерка
ОЛИВЕРА с породицом
(136/192840)

26. марта 2015. навршило се једанаест тужних
година откако ниси с
нама.
Твој супруг БОЖО
и ћерке МИЉАНА и
БИЉАНА с породицама
(127/192797)

ВЛАДИМИР

ЗЛАТИНКУ
СИМИЧИЋ
2010–2015.

ПЕРА
КУРЕЉУШИЋ

ЉУБИЦЕ

КОЗАК

ЂУКИЋ

24. III 2010 – 24. III 2015.

Њени најмилији

Увек ће живети у нашим срцима.
Његови најмилији

Њени: НИКОЛА
и НИКИЦА

Пет година без тебе. Почивај у миру!
Твоја породица

(61/192565)

(68/192583)

(129/192913)

(115/192749)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Сећање с љубављу на
нашу

t

У суботу, 28. марта, навршавају се две године од преране смрти
сина и брата. Положићемо цвеће у 12.30.

СЕЋАЊЕ
Прошле су две године без наше

ЉИШКУ

АЛЕКСАНДАР ВИЛОТИЋ
28. III 2013 – 28. III 2015.

Њени: ЉУБИЧИЦА,
АЦКО, СТЕФАН
и НЕМАЊА

ЉИЉАНЕ БЕКЕР
29. III 2013 – 29. III 2015.

Одлетео си небу, рају, Богу, светлости!
Мирном месту међу звездама, био си мамина прва љубав, радост,
сада си највећа туга!
Твоји мама и брат

(113/192733)

Парастос ће се давати у суботу, 28. марта 2015, у 11 сати, на Новом
гробљу.

Пријатељу

С поштовањем и љубављу син ЧЕДОМИР и супруг ТОМИСЛАВ

(108/192699)

(113/19278)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 28. марта 2015. године, навршава се четрдесет дана откад се упокојила
наша драга

Навршава се четрдесет дана откако није с
нама

ЈУМБИ
последњи поздрав.
МИЛУТИН
с породицом
(31/192471)

ГОЈКО СМИЉАНИЋ

ВАСИЉКА Круљ
РАДУЛОВИЋ

23. III 2009 – 23. III 2015.

Последњи поздрав комшиници

НИКОЛА РОМАНИЋ
1952–2015.

Парастос ће се обавити у 10.30, на Новом
гробљу, у Панчеву.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

Син МИРОСЛАВ и кћер СЛАЂАНА

Запослени у „МС сервису”

(130/192819)

(134/192836)

(85/ф-512)

ВАСКИ
од станара
у Дунавској 7
(137/190138)

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

ВИНЧИЋ

ВИНЧИЋ

Прошло је већ шест месеци откако није с нама
наш вољени

МИРКО

ДАРИНКА

ЂОРЂЕ

ЉУБИЦА

1904–1958.

1911–2011.

1922–2010.

1929–2003.

Време пролази, али сећање и успомене остају заувек.
Ваши најмилији

Време пролази, али сећање и успомене остају заувек.
Ваши најмилији

(86/192637)

(87/192637)

ДРАГОМИР ЈОВАНОВИЋ
1937–2014.
Време пролази, али туга не. Много је разлога да
те вечно памтимо и поносом од заборава чувамо.
Твоја супруга ДОБРИЦА и ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА с породицама
(6/р)

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

ВИНЧИЋ

ВИНЧИЋ

31. марта 2015, у 11 сати, на старом Православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни
парастос

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН
СТОЈАКОВ
Време је сведок губитка, туга се само појачава јер те више немамо.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
САРА, МАЈА, СРЕТА
и МЕЛЕНА
(122/192776)

ЧАСЛАВ ВУЧИЋЕВИЋ

БОЖО

СТАНА

МАРКО

МАРИЈА

1865–1948.

1879–1957.

1912–2005.

1920–2004.

Време пролази, али сећања и успомене остају заувек.
Ваши најмилији

Време пролази, али сећања и успомене остају заувек.

(89/192637)

(88/192637)

31. III 2012 – 31. III 2015.
С тугом и љубављу чувамо успомену на тебе.
Породица
(109/192712)

ИВАН
ВУРДЕЉА
СПАСОЈЕ ДАНГУБИЋ

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

Десет година је прошло
откако није с нама наш

2010–2015.
Успомене на Тебе с љубављу и тугом чувамо у нашим
срцима.
Твоја породица
(73/192595

С тугом у срцу радо га
се сећају супруга
МИРЈАНА и деца
МИЛЕНА, ЈЕЛЕНА
и НИКОЛА
(123/192779)
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2. априла 2015. навршава се тужних четрдесет
дана откад нас је напустила наша мила мајчица

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. марта навршава се шест месеци откад нас је напустио наш вољени

29. марта 2015. навршава се пет година од
смрти нашег драгог

ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ ПИЖОН

МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА
ПАЈЕ

1971–2014.

Не постоји време које лечи бол и тугу.

Био си велики борац у животу, а наш велики ослонац и понос што
смо те имали.

С пуно љубави и поноса чуваћемо те од заборава.

С љубављу твоји најмилији

Твоја породица

(51/192545)

(74/192598)

НИКОЛЕТА КЕТА
КАРАНФИЛОВСКИ
Помен дају твоји најмилији: син СЛАВЧО
и ћерке ЉУБИЦА и ЛОЗЕНА с породицама.

1. априла навршава се шеснаест година откад
нас је напустила наша ћерка

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(55/р)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА

МАРИЈАНА КЕПИЋ

САВЕТА
ТРПКОВ
2.VI 1949 – 25. III 2006.

САВА
ТАЧКОВИЋ

ЉИЉАНА МАРЧЕТИЋ

КЕПИЋ

1988–1999.
Тешко је живети празна срца и рањене душе.
Снови нам још увек твој осмех враћају, а дани
без тебе све наде руше и остављају тугу и сузе да
нас вечно прате.
Твоји: мама ЛЕНКА и тата СТЕВА

30. III 2010 – 30. III 2015.

Време не може избрисати
љубав и сећање на тебе.

Увек ћеш нам недостајати као супруга, као мајка
и као бака.

Твоја баба РАДА

Твоји најмилији

(59/192556)

(60/192556)

(62/192569)

5. V 1947 – 29. III 2013.
30. марта навршавају се
две године откако није
с нама наш

Никада вас нећемо заборавити.
Ваш брат с породицом

Сећање на нашу драгу

СЕЋАЊЕ

(21/192450)

Прошло је дванаест година откад није с нама
наш

У суботу, 28. марта
2015, у 11.30, на Старом
православном гробљу
даваћемо годишњи помен нашем вољеном

ЉИЉАНУ
МАРЧЕТИЋ

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ
26. III 2013 – 26. III 2015.
Најдражи наш, две године те нема, али твоја љубав, похвале, критике и нежности нисмо заборавили.
Живећеш у нама док нас има и недостајаћеш
нам заувек.
Твоји: ДРАГОЈЛА, соколови и принцеза
(81/192623)

ЗЛАТКО

ЉИЉАНА
МАРЧЕТИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат БАГЕ с породицом

2010–2015.
Године пролазе, а туга
за тобом остаје.
Мајка ВИДОСАВА, брат
ЗОРАН и сестра
ВЕРОСЛАВА
с породицом

30. III 2010 – 30. III 2015.
Заувек си остала у нашим срцима.
Стрина ЛИЗА и стриц
ТОМА с породицом

(53/192547)

(64/192571)

(63/192570)

Прошле су две године
без нашег

30. марта навршавају се
две тужне године откад
није с нама наш драги

30. марта навршава се
девет година откако није с нама наш вољени

КОСТИЋ

АЛЕКСАНДАР
ШКОРО
1967–2003.

ЈОВАНУ
СУБИНУ

С тугом коју време не
лечи увек ће бити у нашим срцима и сећањима.
Породица

Супруга ЈАГОДА, ћерка
ЈЕЛЕНА и син ЂОЂЕ
с породицама

(75/192599)

(50/192544)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ

ЗЛАТКА
КОСТИЋА

Сећања не могу да склоним, а из мрака гласови
се чују. Под мермером
црним крију те, а рука
милује, милује ништа
откад те нема.
Твој брат НЕНАД,
БОЈАН и НЕВЕНА

Две године туге и бола,
сине, без тебе, а боли
све више и више.
Мама и тата

1946–2013.
Увек ћеш бити у нашим
срцима: ЗОРИЦА,
ИГОР, МАРИЈАНА, ИВА
и АНА

(42/1925123)

(43/192512)

(52/192546)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТКО
КОСТИЋ
Сестра МИЛКА
с породицом
(76/192603)

ЦИКУША
2013–2015.

Дани и године пролазе,
а љубав и сећање на тебе никада неће. Увек
ћеш бити део нас.

СЕЋАЊЕ

БОГОЉУБ
ГОЛУБ

ДРАГА
МИЛУТИНОВИЋ

Воле те твоја мајка
ЕВИЦА и сестра ВАЊА
с породицом

ИРЕНА
МИЛОЈЕВИЋ

(46/192523)

1995–2015.

Много ми недостајеш.
Твоја ћерка МИЛИЦА
с породицом

Поносни смо што смо
били део њеног живота.
Најмилији

(41/192506)

(13/192427)

РАДОМИР САВАНОВИЋ

РАДОМИР САВАНОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ

25. III 2005 – 25. III 2015.
Заувек у нашим мислима.
Твоји: МАРКО, ЈОВАНА и ДУШИЦА

25. III 2005 – 25. III 2015.
Навршава се десет година без нашег драгог сина и брата.
Твоји неутешни родитељи и сестра

013/301-150

(44/192518)

(45/19258)

телефон:

Четвртак, 26. март 2015.
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29. марта навршавају се четири године откад није с нама наш драги и вољени супруг и отац

27. марта 2015. четрдесети је дан откад ниси с нама, наша

ЛИДИЈА РАНЧИЋ

МИЛЕ КОЈИЋ

дипл. фармацеут
Долазимо на твој гроб, доносимо цвеће и палимо свеће, али ти нам се
не враћаш, Лићко наша. А тако је све пусто и бесмислено без тебе.

СЕЋАЊЕ

Заувек остајеш у нашим срцима.

Твој супруг ЗОЋА и ћерка ЦВРЦКО КОМАДИНА
(79/192607)

Супруга КАТИЦА, ћерка ЗАГА и зет РАЈКО
(9/192423)

Прошла је година откако ниси с нама

У недељу, 29. марта
2015, у 11 сати, на Старом православном гробљу, одржаћемо шестомесечни помен нашем
драгом

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ВИДАНОВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2015.

ВИДОСАВА СТАНКОВИЋ

МИЛОРАДУ
ЋОСИЋУ

Много нам недостајеш.
Увек ће те волети твоји: син ИГОР, снаја
БЈАНКА и унук НЕНАД

деда Мики
1. X 1935 – 3. X 2014.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на њега.
Твоји: супруга, син,
снаја, унука, унук
и праунук

(80/192622)

27. марта 2015. навршава се двадесет пет година откако ниси с нама

ЗДРАВКОВИЋ

30. III 2012.

2007–2015.

Мајко, има нешто што
не умире, то су љубав и
сећање на тебе.

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга МАЦА, ћерка ТАМАРА и син МИЛЕ
(49/192540)

(20/192448)

(4/192356)

2. априла 2015, на гробљу у Омољици, даваћемо годишњи помен нашем

СЕЋАЊЕ

(99/126776)

У петак, 27. марта, у 11
сати, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем

ПЕТАР ЈЕЛИЧИЋ

1990–2015.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Супруга АНА с децом

3

НЕБРИГИЋ

Твоја ћерка ЈАСМИНА,
ЈОЦА, ОЛИВЕРА,
МИЋА, ВАСА, НИКОЛА
и МИХАЈИЛО

ГВОЗДЕНОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР

Твоји: ћерке МИРЈАНА,
БИЉАНА и ЈЕЛЕНА, зет
ЗОРАН, унуке ЈЕЛЕНА,
АНКА, ДАНИЦА
и ИСИДОРА и унук
АЛЕКСА

Постоје ране које време не лечи, постоје сузе које ветар не брише, погледи који те свуда траже и
срца у којима живиш вечно.

ЈОВИЦИ

(107/192698)

ДЕСАНКА

РАДИСЛАВУ
ГРУЈИЋУ
1957–2015.
Супруга ДРАГАНА,
ћерка АЛЕКСАНДРА
и син НИКОЛА

ЂУРА

ВРАЧАРИЋ

ХРЊЕЗ

1983 – 25. III 2007.

26. III 2000 – 26. III 2015.

2.920 дана (осам година) тражимо одговор.
Одговора нема!

Твоји: СТОЈА
и ЗДРАВКО

Тата ГОРАН, мајка
СТОЈА, брат БОЖА,
сестра ЈЕЛЕНА
с породицом, баба
СВЕТЛАНА са
СТАНИШОМ и прабака
ЖИВАНА

(67/192580)

(110/192719)

Време не лечи ране, потребнији си нам више
него икад.

ЗОРИСЛАВ

МИЛЕ МИМА

РАДИВОЈЕВ

Супруга КОВИЉКА
и ћерка ЈЕЛИЦА
с породицом

2004–2015.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(19/192439)

(1/191953)

29. марта 2015. даваћемо четрдесетодневни
помен вољеном

СЕЋАЊЕ

(100/192686)

Наш вољени

СЕЋАЊЕ
Вечна успомена, љубав
и туга

Др ДОБРИВОЈ ОЛЋАН

2006–2015.
Племенит и никад незаборављен.

ДУШАН

ДУШАН и СЛАВКА

ЈОЖЕФУ

(93/192652)

Ожалошћени најмилији

2005–2015.
Нећемо те никад заборавити.
Син БРАНИСЛАВ
с породицом

(7/192420)

(8/192422)

НАЂУ
СВЕТЛАНА
КОВАЧКИ

Др ДОБРИВОЈ ОЛЋАН
1942–2006.
Време не може избрисати сећање на Тебе.
Породица ОЛЋАН
(77/192604)

1951–2013.
Прошле су две године,
недостајеш. Увек ћеш
бити у нашим срцима.
Супруг МИОДРАГ,
ћерка БРАНКА
с породицом и сестра
ЗВЕЗДАНА
с породицом

ЈОН
МУНЋАН

СТЕВАН
КАЛКАН

1960–2014.
Годину дана или један
трен, твој одлазак болеће заувек.
Твоји: ЈОНЕЛ, МИШЕЛ
и ДУШИЦА

2010–2015.
дипл. инг. агрономије
Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка
МАРИЈА и зет РАША

(97/192667)

(22/192452)

МИЦКОВСКИ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ВЕЉКО

ВЕЉКО

ЈЕВИЋ

ЈЕВИЋ

27. III 2007 – 27. III 2015.
Време не лечи тугу, само нас учи да живимо с
њом.
Супруга МИЛЕНА

27. III 2007 – 27. III 2015.
Много нам недостајеш.
Ћерка НЕНА, зет ИВАН
и унуци ПЕТАР
и ВЕЉКО

(3/192170)

(2/192176)

(78/192606)

Сећање на

ДРАГАНА ЈОКИЋА
2010–2015.

СЕЋАЊЕ

Сећање на

Сећање на

ЉУБИСАВА
ЈОКИЋА

ДОБРЕТА
СТОШЕВСКОГ

БИНА с породицом

2004–2015.
БИНА с породицом

2004–2015.
Породице СТОШЕВСКИ
и ЈОКИЋ

(16/192437)

(17/192437)

(18/191437)

РАДИВОЈ САВЕСКИ
25. III 2003 – 25. III 2015.
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(39/192500)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерке
23. фебруара: Слободу и Емили – Ивана и Саша Егић; 6. марта: Исидору и Софију – Јелена и Зоран Кикановић.

Добили ћерку
17. фебруара: Анђелу – Бојана Аћимов Спасић и Славољуб Спасић; 23. фебруара:
Сару – Чила и Душко Папуга; 25. фебруара: Луну – Невена Савичић и Данијел Панић; 27. фебруара: Ивана Дамјанов и Александар Манојловић; 1. марта: Мину –
Маријана и Марјан Перњак; 4. марта: Петру – Мирјана Стојиљковић Живковић и
Жарко Живковић, Лену – Анита и Игор Матаруга; 5. марта: Јоану – Ивана и Јован
Ковачина, Антонину – Сања и Миломир Лазић; 6. марта: Лену – Милена Радовић,
Милицу – Мелинда Милићевић и Ђорђе Андрејић; 10. марта: Сташу – Јована и Марко Лакић; 11. марта: Нађу – Слађана Стојановић и Марјан Потић, Андреу – Снежана
Николић и Владимир Јовановић; 13. марта: Дарију – Марија и Данијел Драхош.

Добили сина
20. фебруара: Данијела – Марија Јовановић и Томислав Стојков, Дамјана – Слађана Кочић и Саша Гут; 24. фебруара: Стефана – Сања Под и Милован Лукић; 27.
фебруара: Златка – Вјерка и Мирослав Супек; 28. фебруара: Стефана – Невена
Смиљанић Глигорин и Срђан Глигорин; 1. марта: Младена – Снежана и Александар Фабијан; 3. марта: Уроша – Драгана и Иринел Тапалага; 6. марта: Луку – Ивана и Дејан Вемић; 7. марта: Алексу – Ана Живку и Бобан Цигер; 8. марта: Мирослава – Данијела Јовановић, Максима – Марина Стојанова и Жељко Милосављев;
9. марта: Страхињу – Милена и Предраг Марковић.
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Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Можда би било најбоље да раз-

страст, па то може бити и разлог
за неке неспоразуме на послу.
Разрадите неколико варијанти
пре него што одреагујете. Охладите добро главу, па рашчишћавајте шта треба.

мислите о промени начина исхране и тако се решите нервозе у
стомаку. Новца и љубави вам
никад није довољно. Позитивне
вибрације дају вам наду да ћете
успешно завршити један велики
посао.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Пред вама су нови пословни и

12. марта: Санела Кучевић и Жељко Борлин; 14. марта: Владимир Угљешин и Викторија Радуловић, Татјана Милојевић и Милош Станојевић, Горица Миросављевић и Милош Јошић; 15. марта: Јована Светковић и Страхиња Недић, Зорица Деспинић и Милан
Петровић; 19. марта: Нада Нешић и Ђуро Ђилас, Милена Миленковска и Игор Јовичић.

информишете о свему. Имате
идеја напретек, али не и довољно истрајности да их спроведете
до краја. Крајем седмице могућност сарадње са странцима и већи прилив новца.

љубавни почеци. Немојте пропустити сјајну прилику да пословно
напредујете. Рашчистите са свиме
што вас умара и одузима вам
енергију. Обновите старе контакте.

УМРЛИ
12. марта: Милица Томашевић – 1927; 13. марта: Јаворка Вучковић – 1940, Видосава Стефанов – 1929, Миленко Ракић – 1937; 14. марта: Сава Журж –– 1954, Рацо Вуцелић – 1924, Вера Марковић – 1964, Анђел Стаменковић ––– 1931, Јанош
Жаки – 1947; 15. марта: Станимир Илић – 1939; 16. марта: Душанка Каран –
1932, Ранко Миловановић – 1933, Драгица Маслић – 1934, Лепосава Хасановић –
1929, Милка Петровић – 1954, Милица Крецуљ – 1940, Радомир Денда – 1930, Никола Олујић – 1949; 17. марта: Боришка Мате – 1930, Небојша Обрадовић – 1977,
Душанка Смољановић – 1930, Maria Iojiж De Иiko – 1922, Илона Ележди – 1940, Јованка Дан – 1945; 18. марта: Јова Бренка – 1957, Нада Мартиновић – 1933, Јелена Антонијев – 1928, Пирошка Чонтош – 1928; 19. марта: Рената Лукић – 1942.

КВАДРАТ 7 х 7

4
РУМУНСКА ТЕНИСЕРКА

5

ЕХ, МАЛО СПИНА!

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ако сте слободни, пред вама је
једна занимљива седмица, а како ће се све завршити, зависи
само од вас. Пословно сте можда
превише ангажовани, па сте
склони прављењу баналних грешака.

Више пута
поменуте

Енглеска
глумица
(Вивијан)

Симбол
ербијума

Поклон

Учестали
глаголи

Показна
заменица

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Потребно вам је да вас неко

промиса може вам направити гомилу проблема. Опустите се мало, промените тактику и приступ
послу и сарадницима, па ће тензија попустити и добићете потребну помоћ.

размази, да вам пружи нежност
и љубав. Пословне прилике се
свакодневно мењају, па је чак и
вама тешко да похватате конце.
Како год – изаберите оно што је
најбоље за вас.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Осећате се уморно и деконцен-

Од живота желите само оно

трисано, па вам ни посао више
не причињава задовољство. Немојте подлећи утицају и наговору
околине, већ одлуку од које вам
зависи будућност донесите сами.

најбоље, али ваши страхови су
вам највећи непријатељи. Помало сте троми, као да немате снаге да се покренете. Пробудите се
да повољан тренутак не би прошао поред вас.

1

Усисивач
(лат.)

Наш
ПИСАЦ
ватерполиста
СА СЛИКЕ
(Слободан)

Латинска
негација

Прилично
танак
Лучки
насип
Посед,
имовина

Трећи вокал
Македонско
мушко име
Оружани
сукоб
Део електромотора

5

Име
рокерке
Тарнер
Килотона
Део
ковачког
прибора
Пречник

4

3

9

5
4

9

2
1

6

Врста праве
у геометрији
(мн.)

1

8

8
2

Звер из
породице
мачака

Роман
Лајоша
Зилахија

2

2

Подражавати
Муслиманско мушко
име

Необично
велик,
огроман (лат.)

Шанац,
јендек

Музичка
нота
Шекспиров
краљ

8

4

4
7

5

9

8

6

7

3
9

РЕШЕЊЕ – Квадрат 7 х 7: позност, одломак, златара, ноталан,
омалати, саратин, тканина. Судоку: 368792145, 154638729,
792145368, 268574931, 537921684, 941863257, 413259876,
629487513, 875316492. Скандинавка: наследити, аспиратор, што,
ре, и, т, мол, рат, имитирати, ис, Немања Ротар, колосалан, Тина,
„Арарат”, наковањ, ров, директрисе. Анаграм: Симона Халеп

Ознака за
Исланд

Први
летач
(мит.)

6

7

Упитна
заменица

„ПОСЛЕДЊА
НОЋ НА
ЛЕВАНТУ”

СУДОКУ

Надраживање

6

Добити
наслеђем

Ознака за
темпо

словне изазове. Љубав је ваша
мотивација, а партнер вам у
овом тренутку пружа максималну подршку. Прилика да одете у
иностранство је пред вама, немојте је пропустити.

Лав

7
Немачки
филозоф
(Георг)

Слободно прихватите нове по-

Недостатак дипломатије и ком-

АНАГРАМ

„СУТРАДАН
Подесити,
ПОСЛЕ
наместити
ДЕТИЊСТВА”

љубав. Спремни сте да направите велике промене, али још увек
не прелазите с речи на дела.
Дистанцирајте се од свих који
желе да вас увуку у неки трач.

Најбитније је да се на време

7

6

Изузетно повољан период за

ВЕНЧАНИ

Слогови: ЗЛА, ЛА, ЛАН, ЛО, МА, МАК, НА, НИ, НО, НОСТ, О, ОД, ПОЗ, РА,
РА, СА, ТА, ТА, ТИ, ТИН, ТКА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. поодмаклост, окаснелост, 2. део, фрагмент, 3.
јувелирница, 4. записан музичким нотама, 5. обојити, офарбати, 6. лек против
васкуларних обољења, 7. платно, текстил.

1

(23. 9 – 22. 10)

Ове седмице ће вас водити

Припрема: Момир Пауновић

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Помало сте раздражљиви ове
седмице. Ако водите озбиљне пословне преговоре, од ваше толеранције и дипломатских способности зависи да ли ћете добити
посао. Нагле емотивне реакције.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Ован
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СМОТРА ОВНОВА У ДОЛОВУ

ПРЕОВЛАДАВАЛА ДОМАЋА РАСА ЦИГАЈА
Највећа смотра овнова одржана је девети пут у суботу,
21. марта, на платоу код старе
школе у Долову. Сада већ традиционално, крајем марта, с
првим лепим данима се у организацији Удружења одгајивача оваца „Банат” из Панчева, уз велику помоћ локалних
чланова, окупљају овчари из
многих јужнобанатских места
са жељом да покажу своје љубимце. Ту је, поред осталих
раса, преовладавала цигаја,
аутохтона врста која је најприлагођенија овим просторима.
Долово није нимало случајно домаћин ове изложбе, јер у
годинама осипања сточног
фонда то село још увек има најразвијеније овчарство. Зато и
не треба да чуди што је на овој
својеврсној ревији расних живуљки учествовало више од
двадесет излагача из поменутог
места, као и из Иланџе, Сакула,
Торака, Добрице и Уздина.
Приказано је готово педесет квалитетних овнова. Плато предвиђен за изложбу почео је да се пуни још од раних
јутарњих часова; убрзо су и
боксови били крцати овно-

вима, а газде су сијале од задовољства и на сва уста величале
своје пулене.
– Видиш овог мог овна, једва да има годину дана, а гледај колики је! Није што је мој,
али је најлепши – хвалио се
бркати Лала.
Сличне приче могле су се
чути готово на сваком импровизованом штанду.
А чији су овнови заиста најбољи, утврдио је стручни жи-

ри, узимајући у обзир, пре
свега, изглед и став изложених љубимаца. Нажалост, није могло да се суди по педигреима и производним резултатима, али је и приказано
било довољно да се оцене најлепша грла.
Тако је у конкуренцији
приплодних примерака ме-

ђу цигајама победио ован
Срђана Војнова из Иланџе,
док је најбољег млађег „припадника” исте расе имао
Момчило Станишић из Долова. Најквалитетније беле
овнове довели су узгајивачи
из Добрице – Стеван Јованов
и Јан Ширка. Напомене ради, поред цигаја, биле су за-

ступљене и расе виртемберг
и бергамо.
Победници су истакли да је
пут до доброг овна напоран,
као и да све то много кошта.

Узгој је данас много тежи, јер
је све мање пашњака, нарочито у Долову. Већина је преорана и дата у закуп као државно пољопривредно земљиште,
а локална самоуправа је ту немоћна. Ипак, скупови попут
доловачког суботњег дружења
дају наду да ће се нешто побољшати у сфери овчарства.
Након завршетка смотре
мирис чобанског гулаша призвао је учеснике у оближњи
Ватрогасни дом, где су уз иће,
пиће и музику у опуштенијој
атмосфери могли да размене
искуства с циљем унапређивања производње.
Н. Радоњин

ПАШЊАЦИ НАJВЕЋИ ПРОБЛЕМ
Један од власника победничког грла, Момчило Станишић,
нагласио је да је добар ован главни у стаду.
– Ако имаш доброг мужјака, чистог и расног, можеш се
надати и добрим јагањцима. Нажалост, због недостатка пашњака принуђен сам да из године у годину смањујем стадо – констатовао је Станишић.
И овчари из осталих места сложили су се с чињеницом
да се њихова стада смањују из разних разлога.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
Све то пошаљите на адресу recepti@Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, pancevac-online.rs или поштом на адрефирмом „TorteCo” и посластичарницом су „Панчевца”: Трг краља Петра I број
11, с назнаком: „Избор најлепше
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”.
торте Панчева”, који ће трајати
Уколико
објавимо
до краја маја следеће годиваш рецепт и фотогране. Сваког месеца најуфију, то значи да сте
спешније учеснике очеПобедник за
ушли у ужи избор за
кују вредне награде у
а
р
т
о
с
в
о
ј
и
Ћ
ћ
е
м
победника месеца и
виду професионалног
Ћа и
алат за израду цвећ
да имате шансу да
посластичарског алата
освојите вредан пои материјала, а посебмодлу за чоколаду и
клон. Најбољи аутор
но атрактивни поклони
фондан
торте за март, кога ће
припашће победницима
одабрати професионална крају читавог избора.
ни декоратери из посластиПошаљите нам рецепт и оричарнице „Голуб”, освојиће алат
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите за израду цвећа и модлу за чоколаду и
своје податке – име и презиме, адресу и број фондан.
На крају читавог избора између победтелефона, као и следећу потписану изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције ника сваког месеца одабраћемо троје
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја- најбољих, којима ће припасти следеће
вљујем и да сам једини аутор / једина ау- награде:
3. место – сет за декорисање са дуготорка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да трајном дресир кесом од импрегниратекст рецепта и фотографију јела имате ног платна са шест металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих
право да користите и објављујете без просторног и временског ограничења и у све- цветова и букета с књигом у пуном колору која садржи упутства за израду и
му према својим потребама”.
1. место –
комплет целокупног
алата
за
украшавање
торти и израду декорација за
торте, који
садржи 177
делова.
Ове заиста
вредне поклоне о којима сваки
талентовани посластичар сања обезбедио је „TorteCo Shop”.

П О Б Е Д Н И К З А ОВУ Н Е Д Е Љ У
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Наталија
Тодоров. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за март. Наталија, честитамо!

ДВЕ ТОРТЕ У ЈЕДНОЈ
Торта на фотографији је заправо начињена од две торте: основа је чоко-колач с мармеладом од кајсија, док је шатор заправо јогурт-плазма торта.
ЧОКО-КОЛАЧ С МАРМЕЛАДОМ ОД КАЈСИЈА
Потребно за тесто: 6 јаја, 6 кашика шећера, 80 г
брашна, 50 г млевених бадема
(или лешника), 50 г кокоса, 200 г
црне чоколаде, 100 г беле чоколаде, 125 г маргарина, 30 г какаоа, трећина кесице прашка за
пециво.

цима. Ако се користи фондан, потребно је цео
колач премазати бутер-кремом, па тек онда прекрити фонданом.

Потребно за премаз: већа теглица мармеладе од кајсија.
Припрема: Чоколаду и маргарин
отопити и оставити да се прохладе. Измиксати беланца и шећер, па постепено додавати жуманца. Сјединити брашно, прашак за пециво, млевене бадеме,
кокос и какао. То умешати у јаја
варјачом. Додати истопљену чоколаду и маргарин и лагано промешати да се смеса изједначи.
Смесу сипати у подмазан плех
величине 26 цм. Пећи десетак
минута на 200 степени, а затим
смањити температуру на 150
степени и пећи још 30-35 минута (зависно од јачине рерне).
Готов колач оставити десетак минута у калупу, а затим га извадити и ставити на решетку да
се потпуно охлади. Потом га пресећи на три дела и премазати мармеладом од кајсија у мало
дебљем слоју.
Преко тога ставити други део колача, па опет
премазати у дебљем слоју мармеладом и на то
положити трећи део пресеченог колача.
Декорација: Могу се користити фондан и шлаг
или се торта може премазати остатком мармеладе, па посути млевеним орасима или лешни-

ЈОГУРТ-ПЛАЗМА ТОРТА
Потребно је: 600 г млевене плазме, 100 г млевених лешника, 200 г шећера у праху, 250 г маргарина и 200 мл јогурта са 2,8% мм.
Припрема: У дубљу посуду сипати плазму, лешнике, шећер у праху, маргарин (који је претходно омекшао на собној температури) и полако
додавати јогурт уз мешање. Кад се смеса сједини, обликовати по жељи.
Декорација: фондан, шлаг или топљена чоколада.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ КОШАРКАША

ТАМИШ УШАО У СРПСКУ ЕЛИТУ
Панчевци победили у
Смедереву и пласирали
се у Суперлигу

АКТИВНОСТИ КАРАТЕ КЛУБА МЛАДОСТ

СЕНИОРКЕ НАЈБОЉЕ У ВОЈВОДИНИ
Чланови КК-а Младост из нашега града били су веома активни током прошлог викенда. Учествовали су на бројним
турнирима, а оно што је најважније, на сваком такмичењу
су постигли запажен успех.
Стара Пазова је угостила
најбоље сениоре у нашој покрајини, а на шампионату Војводине је заблистао ката тим
Младости у саставу: Тамара
Видановић, Сања Марковић
и Јелена Макитан. Ове девојке су освојиле златне медаље
и пласирале су се на Првенство Србије.
Такође у Старој Пазови
одржан је велики турнир на
којем се надметало 200 такмичара из 20 клубова. Младост се представила са седам
бораца, који су освојили једанаест медаља.
Највредније трофеје су заслужили: Урош Станојевић,
Јована Новаков, Јана Којчић
и тим женских нада у борбама у саставу: Јана Којчић, Јо-

вана Новаков и Анђелина и
Анастасија Јаредић. Сребрна
одличја су зарадили: Давор
Павела, Слободан Томић,
Анђелина Јаредић и ката
тим женских нада, а бронзана: Урош Станојевић и Анастасија и Анђелина Јаредић.
На „Маваши купу” у Београду, у конкуренцији 500
бораца, надметало се и пет
такмичара Младости.
Милорад Петровић је освојио златну и бронзану медаљу,
Ангелина Станојковски се окитила са два сребрна одличја, а
трофеје истог сјаја заслужиле
су и Ана и Сања Мрвовић.
Такмичари Младости се
сада припремају за Интернационални карате турнир
„Младост 2015”, који ће бити
одржан у недељу, 29. марта, у
Хали спортова на Стрелишту.
Учешће су најавили борци из
осам иностраних клубова,
као и 25 карате колектива из
Србије. Свечано отварање је
заказано за 10 сати.
А. Ж.

СУПЕРЛИГА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ КРЕЋУ ПО ТИТУЛУ
Следећег викенда почиње
нови шампионат Србије у
америчком фудбалу. Панчевачки Пантери ће у првом
колу Суперлиге гостовати у
Нишу, где ће одмерити снаге
с домаћим Императорима.
Поред поменутих екипа, у
борбу за титулу креће још
шест тимова.
У овај шампионат панчевачки „оклопници” улазе појачани играчима са америчког континента. Шон Фрејзел ће предводити напад с
позиције квотербека, док се

од Тимотија Бишопа очекује
да ефикасно обавља посао у
одбрани. Фрејзел је наступао
на Универзитету „Форт Вали” у Џорџији, док је Тимоти
Бишоп играо за „Харвард”.
Утакмица у Нишу биће одиграна у недељу, 29. марта, на
Спортском центру „Чаир”,
на терену с вештачком травом.
Ове сезоне Пантери се надају што бољим играма, без
обзира на снагу ривала, као
и уласку у финале плеј-офа.
С. Д.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ ЗА МЛАЂЕ
КАТЕГОРИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

НАША „ДРУЖИНА” ОПЕТ НА ВРХУ

На Првенству Војводине у гађању из стандардног ваздушног оружја по Б-програму
за кадете и млађе јуниоре, које је одржано прошлог викенда у Новом Саду, наступило је
и 15 стрелаца СД-а „Панчево
1813”.
Најуспешнија је била екипа кадеткиња, која је освојила друго место, у саставу: Бојана Николић (369 кругова),
Анастасија Грујоски (361) и
Ивана Виславски (351 круг).
Екипа млађих јуниорки је заслужила бронзано одличје, а
наступиле су: Исидора Стојановић (385 кругова), Бојана
Николић (369) и Анастасија
Грујоски (361 круг). Тим
млађих јуниора је такође био

трећи, а пуцали су: Мирослав Милошев (558 кругова),
Ђорђе Јовчевић (565) и Давид Даутовић (552 круга).
Екипа кадета у саставу: Ђорђе Јовчевић, Давид Даутовић
и Никола Адвигов пласирала
се на четврто место.
У појединачном надметању запажене наступе су имали: Ђорђе Јовчевић, Исидора
Стојановић, Игор Стајчић,
Теодора Кљајић, Стефан
Михајлов, Владимир Стајчић, Марија Алексић, Мина
Михајловић и Ема Пузић.
Свих петнаест такмичара
се пласирало на Првенство
Србије, које ће бити одржано
4. и 5. априла у Смедереву.
А. Ж.

После тачно пет година кошаркаши Тамиша ће поново
играти с најбољим српским
тимовима у елитној кошаркашкој лиги наше земље. Захваљујући победи у Смедереву,
над истоименим ривалом,
изабраници Бојана Јовичића
прокрчили су пут до Суперлиге. После 40 минута семафор
је показивао скор од 88:91, по
четвртинама 20:20, 22:24,
27:22 и 19:25. То је била победа за четврто место.
Тамиш је потврдио квалитет, а тек окончана сезона у
Кошаркашкој лиги Србије сасвим сигурно је једна од упечатљивијих откад тај реномирани спортски колектив постоји. Дуел у Смедереву нас је
још више уверио у то. Није
било лако у комшијском дербију, али наши кошаркаши су
потврдили карактер победника, остварили су тринаесту
победу у сезони, а то им је било довољно за велики успех.
Укратко, цео тим из нашег
града заслужује похвале за
још један креативан наступ, а
роле Крушчића, Кесара, Ђорђевића и новајлије Симића
заокружиле су одличну причу
с неугодног гостовања.

Кошаркаши Тамиша немају
времена за славље, јер им већ
следећег викенда предстоји
први сусрет у Суперлиги.
Панчевци ће изаћи на мегдан
ФМП-у у Железнику. Поред
наведених екипа, ове сезоне у
елити ће се надметати и Црвена звезда, Партизан, ваљевски Металац, Визура, Константин из Ниша и Војводина.
Док су неки остали у чуду и
још увек се питају како то да се
баш Тамиш пласирао у Суперлигу, има много више оних који знају да у животу, па ни у
спорту, ништа није случајно и

ЧЕСТИТАО И ЂИЛАС
Утакмици последњег кола КЛС-а, између Смедерева и Тамиша, присуствовао је и Драган Ђилас, председник КСС-а.
После тријумфа Панчеваца први човек српске кошарке
сишао је с трибина, а затим играчима, стручном штабу и руководству КК-а Тамиш честитао на победи и пласману у Суперлигу. Гест вредан пажње.

да иза сваког успеха стоји
озбиљан рад и посвећеност која увек донесе резултат.
– Пред старт сезоне смо
подмладили тим, рачунајући
да ћемо следеће године изборити висок пласман. Ипак, то
се догодило раније него што је
било планирано и наравно да
смо задовољни због тога. Потврдило се, као и небројено пута до сада, да је добар рад пресудан и да је селекција играча
веома битна, а атмосфера у
клубу и тиму неопходан је „зачин”. Истакао бих улогу нашег
капитена Давора Перака, као и
Драгана Крушчића, искуснијих играча, који су на квалитетан начин предводили остатак
тима, веома младе момке који
су доказали да имају знање,
али и карактер. Исто тако,
стручни штаб је био на висини
задатка, а Бојан Јовичић је
имао изванредне сараднике у
Ивану Радовановићу, затим
Срђану Шапоњићу, кондиционом тренеру, и младом физио-

терапеуту Дарку Костићу. Доказали смо континуитет, а то
је у спорту увек најтеже. Наша
управа клуба се не мења већ
деценијама. Ето, то су особине
које нас красе и које су допринеле да се пласирамо у Суперлигу – истакао је Дарко Јовичић, први човек КК-а Тамиш.
Ако узмемо у обзир да је
Панчево град спорта, пласман
Тамиша у Суперлигу заслужује пажњу јавности. Није реч
само о томе што ћемо у нашем граду моћи да видимо
оно најбоље што кошарка у
Србији има и што ће Панчевци бити део реномираног друштва, већ је ово прилика да се
наш град промовише на још
квалитетнији начин.
Кошаркашима Тамиша је
сада неопходна подршка.
Својим залагањем на терену и
понашањем ван њега уверили
су нас да су прави професионалци и нема сумње да ће у
истом ритму наставити и у
елити.
С. Дамјанов

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” НИЖУ ПОБЕДЕ
Рукометаши Динама су новом победом обележили 13.
коло Супер Б лиге. Они су у
Панчеву савладали Напредак
из Крушевца са 29:22 (14:10).
Око 300 гледалаца пратило је
сусрет у Хали спортова на
Стрелишту.
Изабраници Александра
Живковића одиграли су још
једну добру утакмицу и заслужено победили искусан и засад боље пласиран тим у овом
рангу надметања. Ипак, није
било лако против упорних
„чарапана”. То се посебно осетило на старту утакмице, када
су гости направили предност
од пет голова (1:6), али је већ
до полувремена све дошло на
своје место. Чим су Бранко и
Стојан Радановић покренули
одбрану Динама, није изостао
ни бољитак у игри. У нападу
је расположен био млади Стојановић, потврдивши раскошан таленат. Продорима и
асистенцијама је одушевио

гледаоце. Касније су се сви
укључили и допринели још
бољем издању домаћина. Крушевљани су некако одолевали
до средине другог полувремена, али се до краја сусрета видело да им недостају играчи у
ротацији и да, без обзира на
искуство појединаца, не могу
равноправно да се носе с тимом из нашега града.
Радосављевић је поново
имао своје добре минуте, а

постигао је и пет голова. Све
више радује константа у игри
младог Буњевчевића. Он је
постигао пет голова, као и
Стојановић, а баш та два Динамова тинејџера и привлаче
највише пажње јавности. Одлика „жуто-црних” је и „дугачка” клупа, па тренер Живковић увек користи свих 16
момака које има у саставу. То
је квалитет који има ретко ко
у Супер Б лиги.

Динамо је испунио план, па
са две победе већ иде ка средини табеле, уједно тражећи
спас од испадања. Ако овог
викенда у Падинској Скели
добије и ПКБ – што не би било изненађење – ето га испред
ривала који су са зебњом дочекали наставак првенства.
Рукометаши Јабуке не попуштају у Другој лиги група
„Север”. Они су у 14. колу победили Хајдук са 26:21, па и
даље држе лидерско место на
табели.
Велике заслуге за нови
успех Јабуке има голман Далибор Брети. Имао је чак 25
одбрана, што је сјајан учинак
младог чувара мреже. Ненад
Ерваћанин својим квалитетом
прави разлику на терену, па је
још једном био на висини задатка. У одбрани је блистао
Мирјанић, а Конески својом
брзином на прави начин „боји” игру момака из места надомак Панчева.
С. Д.

ЗАВРШЕНА ЗИМСКА ЛИГА У ФУДБАЛУ ЗА НАЈМЛАЂЕ

ФК „ПЕТАР УРОШЕВ” МЕЂУ УСПЕШНИЈИМА
Талентовани фудбалери из нашега града учествовали су протеклих месеци у Зимској лиги,
која је окупила све клубове и
школе фудбала из нашег окружења. Дечаци су се надметали
у Качареву, а љубитељи најлепше споредне ствари на свету
сваког викенда су могли да
уживају у чаролијама младих
играча. Одличан утисак током
такмичења оставили су чланови ФК-а „Петар Урошев”.
У веома јакој конкуренцији
они су најбољи пласман остварили у генерацији дечака рође-

них пре десет година и заузели
су прво место. Клуб који предводи Немања Урошев био је
успешан и кад је реч о момцима рођеним 2002. и 2004. године, који су били други. Не треба заборавити ни генерацију
фудбалера рођених 2001, јер су
они стигли до четвртог места.
Интересантно је да се сви
дечаци од пет до петнаест година преко целе године могу
прикључити клубу и постати
нови чланови. Заинтересовани се могу јавити на телефон
064/129-54-68.
С. Д.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ФИЛИП И САРА
ШАМПИОНИ
На Првенству Србије у џуду
за кадете, које је одржано
прошлог викенда у Степановићеву, надметало се 117 бораца из 55 клубова. ЏК Динамо је наступио са седмочланом екипом, коју је предводио тренер Љубомир Станишић. Један од судија на том
престижном такмичењу био је
и Славко Станишић.
Најуспешнији су били Филип Ринковец и Сара Славковић, који су освојили титуле

шампиона Србије, а Филип је
заслужио и пехар намењен
најбољем такмичару на шампионату. Анђела Ранђеловић
се окитила бронзаним одличјем, а запажен наступ је имала и Анђела Радуловић, која
се пласирала на пето место.
У Новом Саду је, у организацији ЏК-а Клиса, одржан
осми међународни турнир, на
којем је учествовало 287 бораца из 16 држава. ЏК Динамо је наступио с три такмичара, а предводио их је Коста
Илијин, док је Петар Илијин
био судија.
Најбоља такмичарка нашег
клуба била је Сара Славковић,
која је освојила две златне медаље: у кадетској и јуниорској
конкуренцији. Највреднији
трофеј је зарадио и Алекса
Стојадинов, док се Данијел
Маравић окитио бронзом.

ДВА ЗЛАТА И СРЕБРО
Пионири ЏК-а Панчево учествовали су на међународном
турниру у мађарском месту

Баји, где су освојили три трофеја у изузетно јакој конкуренцији. Златне медаље су заслужили Александар Лупулов
и Нина Албијанић, а Немања
Нишић се окитио сребром.
Такмичење у Мађарској је
доказ посвећености овом
спорту малих спортских хероја из нашега града, али и њихових родитеља, као и алфе и
омеге ЏК-а Панчево Марка
Атанасова.

ПОБЕДЕ
КОШАРКАША
Прошлог викенда је одиграно
21. коло Друге српске лиге, а
клубови из нашега града наставили су победоносни низ.
Кошаркаши Крис-кроса су
лидери на табели, а на том
месту остају и после победе
над Јадраном у Голубинцима.
Тај дуел су добили са 67:71.
Још једно одлично издање
имали су и кошаркаши Динама. Победом од 103:69 над
Партизаном из Шида сасвим
су се примакли првом месту
на табели. Добар приступ
утакмици донео је и резултат,
а изабраници тренера Ненада
Раковца оправдали су очекивања.
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БОРАЦ СВЕ БЛИЖЕ ЦИЉУ
Пао и Нови Сад

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Железник: ФМП–ТАМИШ

Следи пут у Ивањицу
Утакмицама 20. кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Првој лиги за одбојкаше.
Старчевачки Борац је у Хали
спортова на Стрелишту одмерио снаге с директним конкурентом у борби за опстанак.
После веома занимљиве и неизвесне утакмице домаћин је
успео да освоји већи део бодовног колача: Борац – Нови
Сад 3:2, по сетовима 25:23,
23:25, 22:25, 25:21 и 15:10.
Момци које с клупе предводи Марко Симијоновић добро су отворили овај дуел и
успели су да реше први сет у
своју корист. Потом је уследио мали пад концентрације
код домаћих одбојкаша, а гости су одлично играли у блоку, па су успели да потпуно
преокрену резултат и поведу
с 1:2. И када се чинило да ће
сва три бода отићи у Нови
Сад, Давор Милошевић и његови саиграчи су опет подсетили на своја најбоља издања.
Смогли су снаге да изједначе,
а онда и да тријумфују с 3:2 и
тако освоје два вредна бода.
– Поновио се дуел из првог
дела првенства. Тада је Нови
Сад победио с 3:2. Можда смо

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ДУНАВ
субота, 17 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО
Панчево: КРИС КРОС – ОМЛАДИНАЦ

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Ивањица: БУКОВИЦА–БОРАЦ
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Зрењанин: ЗРЕЊАНИН 2 – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
П. Скела: ПКБ–ДИНАМО

Паклени финиш обезбеђује опстанак
могли да освојимо и сва три
бода, али добро је и овако. Гости су изузетно висока екипа,
имају јак блок, али пресудила
је већа жеља за победом. Нисам незадовољан. Ипак смо
победили директног ривала у
борби за опстанак. Сада нам
предстоји дуел у Ивањици.
Ако тамо победимо, испунићемо циљ – рекао је Марко
Симијоновић, тренер старчевачких одбојкаша.

Сви момци који су играли
заслужују похвале на жељи и
борбености, а главни терет
још једног тешког дуела изнели су: Иван Бојковић, Немања
Милетић, Стефан Владисављев, Душан Јовић, Милош
Милић, Давор Милошевић и
Бојан Познић.
– Меч с Новосађанима је био
веома тежак. Они су дошли да
освоје бодове, али мислим да су
наш квалитет и искуство дошли

до изражаја. Мислили смо да
ћемо лакше победити, али шта
је – ту је. Како смо добили први
сет, тако смо изгубили други.
Ипак, успели смо да се вратимо
и победимо. Идемо даље. Желимо да савладамо и Буковицу
и Спартак, па да осигурамо седмо место – истакао је Бојан Познић, коректор Борца.
Борац је и даље на седмом
месту на табели, а сада има 25
бодова.

„ЖЕЉА” ЧВРСТО ДРЖИ ТРОН

Железничара су на свом терену савладали Раднички из Сутјеске са 2:1, па су се осамили
на лидерском месту Војвођанске лиге „Банат”, с 34 бода.
Утакмицу на Спортском центру „Младост” посматрало је око
400 љубитеља фудбала. Синиша
Радуловић, тренер Железничара, поверење је поклонио екипи
у саставу: Алексић, Митић, Смедеревац, Трипковић, Текијашки
(Арсенијевић), Благојевић, Спасић (Сарић), Тахировић (Арбутина), Тошић, Стајчић и Скокна.

У првом полувремену није било погодака, а онда је у наставку
меча до изражаја дошао индивидуални квалитет фудбалера
Железничара. Тошић је у 54.
минуту евроголом довео свој
тим у вођство од 1:0, а само седам минута касније Арбутина је
повисио на 2:0. Куриозитет овог
сусрета јесте податак да је Небојша Арбутина у игру ушао у
59. минуту, у 61. је постигао погодак, а у 63. је због црвеног картона, који је заслужио због преоштрог старта, морао да напусти

терен. Дакле, у игри је провео
свега четири минута, а постигао
је погодак и зарадио искључење.
На срећу свих оних који воле Железничар, Раднички је,
са играчем више, само успео
да ублажи пораз.
Старчевачком Борцу предстоји грчевита борба за опстанак у овом рангу такмичења.
Екипа Миљана Блазовића је
прошлог викенда претрпела и
осми пораз у шампионату. Овог
пута је у Руском Селу изгубила
од Црвене звезде са 2:1.
Иако је домаћин важио за
фаворита, гости су били равноправан ривал, а да су имали мало више концентрације, можда
су с тог гостовања могли да се
врате непоражени.
Звезда је повела у 27. минуту,
изједначио је Јовановић у 63, а
потом је домаћин, из једанаестерца, поставио коначан резултат од 2:1. Играч Борца Максимовић је притом заслужио и црвени картон, па Старчевци, са
играчем мање, више од часног
пораза нису ни могли да очекују.

СЛЕДЕ УТАКМИЦЕ С ВРШЊАЦИМА ИЗ ЈАПАНА

Страну припремио

Александар
Живковић

зују и велики београдски клубови, као и Војводина из Новог
Сада. Ипак, мој циљ, али и жеља управе клуба, јесте да их задржимо што дуже у нашем
граду. Сада имају одличне
услове за тренинг, па треба
очекивати да у скорије време
обуку и дрес првотимаца – рекао је тренер пионира Динама.
Кристијан Стојанов је својевремено прошао фудбалску
школу Црвене звезде, играо је
за први тим Динама, пет година је носио дрес Железника,
наступао је у Првој лиги наше
земље, а има и интернационално искуство јер је четири
године провео у Грчкој, где је
играо за Ники Волос, Олимпијакос Волос, Калитеу из
Атине и Аполон с Родоса.
– Током каријере сам имао
и врхунске тренере од којих
сам много научио. Поменућу

само неке: Ђорђе Герум, Аца
Трифуновић, Џевад Прекази,
Куле Аћимовић, Фахрудин Јусуфи, Милован Рајевац и многи други. Сада имам и Б тренерску лиценцу, па сходно то-

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Јабука: ЈАБУКА–МИЛЕТИЋ
Црвенка: ЛАКИ–ДОЛОВО

жене

мушкарци
Црвенка: ЦРВЕНКА 2 – ЈАБУКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ДОЛИНА
субота, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ОМЛАДИНАЦ
Б. Црква: БАК – МЛАДОСТ (В)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (О)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД

3:2

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Р. Тополовац: ХЕРЦЕГОВИНА – ОДБОЈКА 013 1:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ТАМИШ

88:91

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН – КРИС КРОС
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

67:71
103.69

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–НАПРЕДАК

29:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ

жене
33:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ТИКВАРА
27:38
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ГРАДНУЛИЦА 24:27
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ХАЈДУК
26:21

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА–ДИНАМО

1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (С) 2:1
Р. Село: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ
2:1

ПИОНИРИ ФК-а ДИНАМО НИЖУ ПОБЕДЕ

Млади фудбалери Динама, дечаци рођени 2000. и 2001. године, скренули су пажњу на
себе одличним играма и резултатима. Пионири панчевачког „брзог воза”, које с
успехом предводи тренер Кристијан Стојанов, надмећу се у
Јужнобанатској лиги, играју у
две групе, а у оба надметања се
налазе на врху табеле.
– Клинци су заиста одлични.
Тренирамо четири пута недељно, а викенд је резервисан за
утакмице. С најталентованијим дечацима радимо и индивидуално, а за наше младе
фудбалере интересовање пока-

жене

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БСК
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
Панчево: ДИНАМО 1945 – СТРЕЛА

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Друго коло пролећног дела
шампионата у нижим фудбалским лигама, које је одиграно
прошлог викенда, није донело
много радости поклоницима
најважније споредне ствари на
свету у нашем граду и околини.
Фудбалску част Панчева (опет)
су спасли фудбалери Железничара, који незадрживо грабе ка
вишем рангу такмичења. Динамо и старчевачки Борац напустили су терен погнутих глава...
Седамнаеста рунда у Српској
лиги „Војводина” донела је и
осми пораз (други заредом)
„брзог воза”. Динамо је прошлог викенда гостовао у Суботици, где је од домаће Бачке
1901 изгубио с 1:0, па сада заузима једанаесто место на табели, са двадесет једним бодом.
Већ следећег викенда на
Градском стадиону у Панчеву
биће одигран јужнобанатски
дерби. Динамо ће угостити трећепласирану Долину из Падине.
И док „брзи воз” застајкује,
панчевачка „дизелка” тутњи
ка вишем рангу. Фудбалери

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Митровица: СРЕМ–ПАНЧЕВО

ме имам и амбиције да успем
на новом послу – додао је Стојанов.
Његови клинци у Динаму
су се, кроз пријатељске мечеве, опробали и с вршњацима
из ОФК Београда, Рада и
БСК-а из Борче, и увидели да
могу да парирају и знатно јачим клубовима. Већ у четвртак, 26. марта, имаће и међународно искушење. Наиме,
јапански клуб Сизуока, који
се тренутно налази на турнеји
по Србији и игра мечеве с Црвеном звездом, Партизаном и
Чукаричким, изразио је жељу
да се опроба и с пионирима
Динама.
Утакмица дечака рођених
2001. године почиње у 14 сати, а генерација годину дана
старијих фудбалера истрчаће
на главни терен Градског стадиона у Панчеву у 16 сати.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА
Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА

0:1
1:1
2:0
1:0
3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

3:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ф4)
Избор Р. Радојевић
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НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАРАТИСТА НА СТАРОМ КОНТИНЕНТУ

СЛОБОДАН БИТЕВИЋ ПРВАК ЕВРОПЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Жестоко финале против
Еркана
Одлична тактика
Пеђе Стојадинова
Јубиларно, педесето Првенство Европе
у каратеу за сениоре, које је одржано
прошлог викенда у Истанбулу, остаће
уписано златним словима у аналима
српског каратеа, али и Карате клуба Динамо – наш суграђанин Слободан Битевић освојио је титулу шампиона Старог
континента у најјачој категорији.
Био је то турнир за памћење, а велико финале, у коме су се састали наш
Боба и Турчин Енес Еркан, још дуго ће
се препричавати. Хала у Истанбулу је
била препуна, а публика је френетично бодрила свог борца, који је био највећи фаворит на шампионату. Иако су
иста генерација, Боба Битевић и Енес
Еркан се до сада ниједном нису срели

на татамију. Највећу шансу да одмере
снаге, имали су прошле године у Финској, такође на шампионату Европе,
али је тада Боба, због лекарске забране, морао да пропусти полуфинале и
тако титулу првака препусти управо
Еркану. Од тог момента су љубитељи
каратеа широм света ишчекивали
прилику да виде мегдан двојице тренутно најбољих европских бораца у категорији преко 84 килограма, у којој
Боба наступа од прошле године.
Некако се претпостављало да ће
управо Истанбул бити поприште великог окршаја. Вољом жреба Боба и Еркан се нису нашли у истој групи, па су
сигурним победама у прва четири кола оба такмичара самоуверено стигла
до великог финала. Самим пласманом

О мирисима
Прошлог викенда је Спортски центар „Младост” био једно од
најпосећенијих места у граду.
Панчевци су кренули за мирисом.
Није то био мирис пољског цвећа, ни свеже покошене траве,
ни најновије колекције „Диора” или неке друге модне куће.
Замирисало је на пролеће.

у завршницу Битевић је већ начинио
велики успех, јер му је сребрно одличје било загарантовано, али није
желео да се заустави. Финална борба
је за Бобу била велика инспирација,
али и изазов који је дуго чекао и на
који само он може да одговори.
Улог је био огроман, али је жеља за
тријумфом била још већа. Боба је наспрам себе имао актуелног двоструког шампиона света и Старог континента, а меч за европско злато био је
на његовом терену. Истанбул је горео,
Турци су из све снаге желели да њихов Еркан још једном потврди да је
најбољи.
Овог пута нису успели. Да им се
жеље не остваре, побринули су се, пре
свега, тренер Предраг Стојадинов, који је припремио одличну тактику за
финале, а потом и Боба, који је маестрално реализовао замишљени план
свог учитеља. Све време је одлично
водио меч, па је на крају тријумфовао
са 2:1 и потпуно неутралисао више
него опасног Еркана. Турски борац
није био свестан шта му се догодило.

Нови шампион Старог континента је
Слободан Битевић, коме је ово друга
европска титула, а укупно пета појединачна медаља на европским првенствима. Популарни Боба је тако стао у ред
најуспешнијих каратиста које је Европа
икада имала.
Шта је лепше и значајније могло да се
догоди на јубиларном, педесетом европском шампионату, и то у години када
Карате клуб Динамо прославља велики
јубилеј – пола века рада и постојања. И
за Бобу и за КК Динамо веома је важно
то што је овом титулом обезбеђен и пласман на прве Европске олимпијске игре,
које ће у јуну бити одржане у Бакуу,
главном граду Азербејџана.
Свака част, мајсторе!
Нажалост, иако се лавовски борио и у
првом колу победио Арканија Гогиту из
Грузије, актуелног првака света у категорији до 84 кг, Милош Јовановић је у другом колу оштећен због судијске одлуке
па је изгубио од европског првака Цаноса из Грчке, који је потом претрпео пораз у борби за финале, па је Милошу
пропала шанса за реперсаж. Никола Јовановић је у категорији до 75 кг такође
стартовао сигурном победом, али је у
другом колу изгубио од такмичара из
Словачке.
Већ у суботу, 28. марта, сениори Карате клуба Динамо надметаће се на Првенству Србије у Старој Пазови.
А. Живковић

О ортопедима
Чим пукне пролеће, неки крену у природу, неки у башту, а некима крене чир.
Посрећи се чак и ортопедима.
Њима пуне руке посла обично донесу они наши средовечни
рекреативци.
Јер после вишемесечног зимског излежавања наивно помисле како су с пролећа опет млади.

О повредама

ЧЕСТИТКА ГРАДСКИХ ЧЕЛНИКА
Поводом златне медаље коју је на педесетом Европском првенству за сениоре у каратеу освојио наш суграђанин Слободан Битевић, градоначелник Павле Раданов и председник Скупштине Филип Митровић упућују Битевићу
најискреније честитке, с вером да ће спортска срећа и фер такмичења и даље награђивати његов изузетан таленат и посвећеност спорту, а његова импресивна каријера бити инспирација свим нашим младим суграђанима.

Један од најсигурнијих видова рекреације јесте посматрање
других како се рекреирају.
И то с бицикла, који може послужити и као столица.
Притом нема опасности од истегнућа лигамената, ломљења
костију, упале мишића, па чак ни од добијања жуљева.
А може се повредити само сујета.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Исидора Лилић,
ученица:

Милица Овука,
гимназијалка:

– У суботу идем на рођендан, а у недељу ћу,
без обзира на слободан
дан, мало учити. Имам
идеју и да одем на затворени базен на Стрелишту да се рекреирам.

– Шетња пса Балуа је
обавезна, а у суботу ћу
ићи на часове балета. У
недељу део дана проводим у учењу, а планирам и да с другарицама одем на чај.

Јована
Станковски,
средњошколка:
– Првог дана викенда
ћу с друштвом у шетњу.
Желим и да у суботу
одем до баке, која живи
у близини, у насељу Дубока бара. У недељу ћу
се спремати за нову
радну седмицу.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Трг краља Петра I број 11 • Привремени заступник државног капитала: Александар Вучковић • Генерални директор: Драгана Кожан • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
Младеновић, Јордан Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820
(рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се
примају у року од седам дана • Штампа „Политика штампарија” д. о. о., Македонска 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским
бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

