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СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ – ИЗБОРИ 2016.
СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Представљање програма
Чланови Покрета
Двери су у оквиру
предизборне кампање у уторак, 29.
марта, на Корзоу,
грађанима представљали свој програм и делили
промотивни материјал.
Том приликом
је Милутин Илић,
председник Градског одбора Двери,
рекао да се тај покрет залаже за срећну и стабилну породицу, домаћу
привреду, економију развоја,
повратак српском селу и пољопривреди, слободну и

О ПАРТНЕРИМА И КАНДИДАТКИЊАМА
Либерално-демократска партија је током протекле недеље представила своје коалиционе партнере и нагласила постигнуте резултате кадра те

правну државу, здраву нацију, образовање, науку и културу, као и за све Србе ван матице и Европу од Лисабона
до Владивостока.
С. П.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Коалиција
„За боље Панчево”

Покретачка енергија
жена

Либерално-демократска партија, Нова странка, Народни
покрет, Русинска демократска странка, Влашка демократска странка, Центар за
заштиту потрошача Јабука,
удружење „Банатске виле” и
низ других партнера чиниће
за локалне изборе коалицију
под називом „За боље Панче-

во” – речено је на конференцији за новинаре одржаној у
четвртак, 24. марта.
– Суочени с разорним деловањем Српске напредне
странке на локалном нивоу,
сматрали смо да је интерес
друштва да се сродна демократска опозиција уједини и
да на изборе изађе у једној

ЗАКУПЉЕН

странке, а чланови Лиге социјалдемократа Војводине представили су неке од својих кандидаткиња
за одборнице у Скупштини града.

ПРОСТОР

колони, међутим нисмо наишли на разумевање многих странака – изјавио је
Предраг Патић, менаџер
Градског одбора ЛДП-а.
Говорећи о формираној
коалицији, председник ГО
Нове странке Саша Павловски казао је да је та партија
пре десет месеци грађанима
обећала формирање
опозиционог блока и
да је сарадњом с јединим искреним партнерима обећање сада
испуњено.
Патић је у обраћању медијима у среду,
30. марта, додао како
су нова депонија и 12
аутобуса резултати
рада кадра ЛДП-а.
– Ми смо променили и начин пословања у сегменту издавања пословних простора, издато је
шеснаест локала, што је довело до отварања 50 радних
места, обезбедили смо и шездесет аутобуских стајалишта, а и зауставили смо раст
цена комуналних услуга –
подвукао је Патић.
С. П.

Лига социјалдемократа Војводине је на конференцији
за новинаре одржаној у уторак, 29. марта, представила
јавности неке од кандидаткиња за одборнице у Скупштини града.
– Жене имају покретачку
енергију и снагу у намери да
остваре циљеве, а наши су
да грађани кроз институције
система остваре право на
сигурну и доступну здравствену заштиту, право на
економски развој, освежи-

Матејић,
кандидаткиња
ЛСВ-а.
Она је додала да развојем
активности женске мреже
ЛСВ-а подстичу грађанке да
преузимају одговорност и да
се активирају у својим насељима и месним заједницама, како би учествовале у
креирању промена и иницирале усвајање бољих вредности у друштву.
Поред Тање Матејић,
представљене су и Марија
Боршош, Андреа Баба, Касја

вање привреде и пољопривреде, подстицај за мала и
средња предузећа, као и развој омладинске мреже и
едукација – изјавила је Тања

Вукчевић, Ружа Драговић,
као и Мариника Тепић, кандидаткиња за градоначелницу Панчева.
С. П.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

СПРЕМНА САМ ДА БУДЕМ ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Драге суграђанке,
драги суграђани,
У протекле четири године
трудила сам се да наш град и
села учиним бољим, а нарочито да нашој деци обезбедим нове, чисте, безбедне,
једнаке услове за одрастање.
Као покрајинска секретарка
за спорт и омладину обезбедила сам бројне школске
спортске терене, пратеће
објекте, опрему и додатне
програме у апсолутно свим
основним школама у нашој
заједници: у Панчеву, Јабуци, Долову, Иванову, Омољици, Глогоњу, Банатском
Брестовцу, Старчеву. И ништа мање у Гимназији
„Урош Предић” и свим осталим средњим школама.
Капитални спортски објекат у срцу града – стадион
„Динама” – обукли смо у ново рухо: 3.000 нових седишта, покривање трибина и
заливни систем учинили су
наш једини стадион равним
свим прволигашким стадионима у земљи.

Више од 30 спортских клубова и удружења Секретаријат је такође континуирано
финансирао кроз њихово
опремање и програме афирмације спорта, нарочито за
децу.
Желела сам да наши млади иду у корак са савременим методама образовања.
Стога је готово 1.500 наших
средњошколаца учествовало
у јединственом пројекту
„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу”, који
сам иницирала 2012. године
како би се учење о вршњачким односима, репродуктивном здрављу, превенцији насиља, родним питањима и
питањима једнакости увело у
образовни систем Републике
Србије.
И уметничке школе – балетска „Димитрије Парлић”
и музичка „Јован Бандур” –
имале су посебну пажњу у
Фонду за таленте Секретаријата, као и Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”, чије смо просторије
комплетно опремили, а та-

лентоване ђаке новчано награђивали и помагали им да
учествују на разним међународним научним олимпијадама.
Омладинским удружењима, установама и организацијама културе у граду и селима, као и „Абрашевићу”,
драгуљу панчевачке традиције, обезбедили смо средства за опремање, санацију
просторија и куповину ношњи и инструмената; финансијски смо помагали и
бројним фестивалима и манифестацијама.
Као покрајинска секретарка за спорт и омладину изборила сам се да Панчево ДОБИЈЕ оно што заслужује у
Војводини. Сада, као градоначелница, борићу се да
Панчево БУДЕ оно што заслужује у Србији.
До победе. ДОСЛЕДНО. И
ТАЧКА!
Мариника Тепић,
носилац изборне листе
„Лига социјалдемократа
Војводине – Ненад Чанак”

ОВДЕ САМ ДА БИХ ВАМА СЛУЖИЛА

РАЊЕНА СРЕДЊА КЛАСА ПРИОРИТЕТ

Напорно сам радила за мој град, напорно сам радила да бих била градоначелница и
спремна сам још напорније радити како бих оправдала ваше поверење.
Поносна сам на своје одрастање у Улици ЈНА и на Котежу 2, на своју Основну школу „Јован Јовановић Змај”, на балетску и музичку школу које су ме значајно обележиле, на то што сам Филолошки факултет у Београду уписала као најмлађи студент, са
16 година, и завршила га у року са 20, такође као најмлађи дипломац. Поносна сам
и на своје прво радно место у Основној школи „Васа Живковић” 1997. године; запослила сам се као наставник енглеског језика. У мој начин да покушам да мењам свет
спадају и професионални новинарски рад у више медијских кућа, активизам у цивилном сектору за људска и мањинска права, права жена и суочавање с прошлошћу. Потом сам, 2008. године, одлучила да не само свој посао већ цело своје биће и сопствени живот подредим стварању бољих услова за живот свих других, у мом граду, у мојој Војводини, у мојој земљи.
Ћерка сам, али сам такође и мајка Михаила и Милане. Они, њихови другари и сва деца додатно обавезују.
Овде сам да бих вама служила.

Имам 42 године и спремна сам да водим овај град с новим развојним планом, који неће
радити у корист појединаца, него у корист СВИХ; у коме порези неће ићи преко леђа средње класе и социјалних категорија.
Спремна сам да заједно с мојим лигашицама и лигашима, доследно као и до сада, учиним наше Панчево бољим местом за живот. Једино нисам спремна да стојим са стране док
наше друштво и економија пропадају. Нисам спремна да гледам како вредни радници
остају без посла, а пољопривредници без земље.
Људи ме често питају како видим јаку економију, а одговор је врло једноставан. То је
економија која не ради само за оне на врху, већ за средњу класу, која је управо и покреће, а која је тренутно рањена.
У последњих десет година није поскупело само оно што се назива луксузом, већ основни услови за живот, попут хране или лекова. Али ово није важило за све.
Брине ме што се средња класа дуго већ пита зашто стално помаже привредном расту земље
ако тиме не помаже првенствено својој породици, како би и требало да буде. Панчевачким породицама је потребна помоћ! И ево прилике да фокус нашег деловања ставимо првенствено на
наше људе. Да инвестирамо у области које ће превасходно помоћи нашој средњој класи!

ИЗБОРИ 2016. – СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ
ИЗБОРНА КАМПАЊА ИЗ ДРУГОГ УГЛА

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

АРХИТЕКТИ СТРАНАЧКИХ ЛИСТА

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

„Трговина” гласовима
и лажиране
биографије
као партијски адути
Између два броја „Панчевца”
Градска изборна комисија није примила ниједну нову листу
кандидата за Скупштину Панчева. То значи да их је и даље
седам: „Александар Вучић –
Србија побеђује”, „Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак”, „Демократска
странка – др Душан Стојић”,
„Др Војислав Шешељ – Српска
радикална странка”, „Ивица
Дачић – Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма,
Демократска партија Македонаца”, „Двери – Демократска
странка Србије – Мењај набоље” и „СДС – Срђан Миковић”.
Захваљујући изборном закону, начин формирања листа
кандидата одавно је искључиво
унутарстраначко питање, преко кога се обезбеђује подршка
владајућих партијских структура или успоставља равнотежа међу различитим струјама
у странкама, намирују политички апетити појединаца,
„купују” гласови на изборима...
То сви раде у мање или више израженој форми и о томе
су досад сви ћутали, без обзира
на то да ли су задовољни начином формирања листа или не.
Дешавало се да они који су из
те „поделе карата” изашли као
губитници изнесу незванично
по чаршији прљав веш, али не
памти се да је то неко, све до
сада, урадио јавно.

ЗАКУПЉЕН

Борис Шћепановић, члан
Градског одбора Социјалистичке партије Србије, председник Месног одбора странке
на Содари и већински власник
приватног предузећа КПЦ, решио је да своја искуства изнесе јавно за „Панчевац”.
Он је рекао како жели да се
огради од начина на који је
формирана листа и на који
странка покушава да стекне бираче, јер се не слаже с његовим
разлозима да приступи СПС-у.
– Видим да се све заснива на
трговини, јер су ми бивше ко-

нији. Овако се уништава привреда. Нисам изашао из странке јер нисам сто посто сигуран
да ли је то што сам чуо тачно,
али ме досад нико није разуверио у те гласине. Кад бих знао
да је све истина, поднео бих
оставку на све функције. Засад
сам одлучио да јавности ставим до знања да не учествујем
у таквим стварима – рекао је
Шћепановић.
Он је додао како је својевремено и сам искусио таква обећања. Наиме, када је као дипломирани машински инже-

Борис Шћепановић
леге из „Азотаре” рекле како се
поново запошљавају неки људи
преко странке уз обећање да
ће, ако донесу одређени број
гласова, у Јабуци и Глогоњу
још један број њих добити посао. Ја не желим у томе да учествујем. Посао треба да добију
најспособнији и највреднији, а
не најпослушнији и најподоб-

њер 2010. добио уговор на одређено време у „Азотари”, сугерисано му је да уђе у СПС како би добио стално запослење.
Међутим, уместо тога му 2013.
није продужен уговор, јер су ту
привилегију, како је рекао,
имали само послушни, па је
морао да напусти фирму, због
чега се повукао из странке.

ПРОСТОР

Шћепановић је рекао да се
поново активирао прошле године на наговор једног пријатеља. Он му је испричао како
су се ствари у СПС-у промениле, јер се сада форсира квалитетан партијски кадар, али се
потом поново разочарао. Најсвежији пример је формирање
листе за локалне изборе коју је
уместо месних одбора предложио Никола Дангубић, председник ГО СПС-а.
– На њој је свега неколико
инжењера и само један лекар.
За мене је понижавајуће да не
будем на тој листи, где се нашло места за људе са знатно мање образовања и учинка у животу. Посебна прича је, према
тврдњама неких чланова странке, лажирање звања уз имена
кандидата, јер се медицинске
сестре представљају као лекари,
а студенти „сега-мега” факултета као дипломирани економисти. Хтео бих себе да искључим
из свега тога, а поготово из „трговине гласовима”, јер мислим
да људи на изборима треба да
изразе своје слободно мишљење, а не да се гласови купују
радним местима у ионако преоптерећеним државним фирмама. Маса странака то ради и
зато се пролонгира приватизација у великим јавним предузећима – рекао је Шћепановић.
Овај вероватно будући бивши
социјалиста „повукао је ногу”.
Без обзира на стварне или могуће скривене мотиве да јавно иступи, он је дао пример члановима многих странака како је могуће демаскирати механизме
партијске државе. Мада, руку
на срце, не треба очекивати
превише.
Д. Вукашиновић

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ И ДСС

ЗА ЖЕНЕ СРБИЈЕ – МЕЊАЈ НАБОЉЕ!
Ми, жене из Панчева, решиле смо да
сопствени живот узмемо у своје руке. Да
урадимо све што се може, за добробит наших породица и нашег друштва. Породични модел – основно је начело наше
политике и свако наше залагање усмерено је ка успостављању безбедног и срећног амбијента за све наше породице.
Двери и ДСС се залажу за то да свака
жена у Србији има прилику да у складу
са сопственим жељама и могућностима
изабере школовање, каријеру, мајчинство и да буде безбедна, заштићена и
здрава. Јер жена, сестра или мајка стуб
је на којем стоји дом.
Жене у Србији данас нису заштићене.
Статистика каже – стопа незапослености
мајки које имају децу млађу од 15 година износи чак 42,1 одсто! Права трудница, породиља, мајки више деце и самохраних мајки
нису никаква; тим женама недостаје озбиљна подршка државе. Жeна без сталног запослења, или она која одлучи да сe посвeти
својој породици, обавља цeлоднeвни посао
који се подразумева, који нијe врeднован,
нити цeњeн. Те жeнe, нажалост, у великој већини случајева немају ни социјалну заштиту, нити сопствeне приходе.
Ми ћемо се залагати за то да такав рад
буде примећен и награђен, јер је брига о
деци важан задатак у доба када народ
нестаје због „беле куге”. Необично је и
несхватљиво да данас хранитељске породице добијају накнаду за одгајање деце, док родитељи без примања и посла
немају коме да се обрате. Чување деце и
очување породица, брига о старима и
усамљенима биће приоритет у нашем
социјалном старању.
Феминизам, филозофија увезена са
Запада, довео је жену у неприродно тешку ситуацију – желећи да буде једнака
мушкарцу, натоварила је себи додатни
терет. Демократски надуваним вештачким квотама не могу се направити ни
Милева Марић (Ајнштајн), ни Ксенија
Атанасијевић, нити Исидора Секулић,
али женама које то желе мора се дати
прилика за науку и усавршавање.
Србија заузима, језиво, друго место по
броју жена оболелих од рака дојке, у овој
земљи свакога дана умре по једна жена,
а четири се разболе од рака грлића материце. Брига о здрављу жена мора се подићи на виши ниво. Животна средина у
нашем граду је лоша и здравље свих грађана је перманентно угрожено.

Жене у Србији морају да живе боље
него данас: Програм Двери–ДСС даје
жeнама право на избор измeђу пословне
каријeрe и одлукe да буду мајкe. Мајке
које желе више дeцe добиће за то друштвeно признањe, материјални статус и
право на одговарајућу социјалну заштиту. Запослeнe жeнe ћемо заштитити од
губитка посла због одлукe да рађају.
Жeнe којe сe посвeтe каријeри у
приврeди, умeтности или спорту имаће
јeднаке услове за рад и јeднаке надокнаде као и мушкарци.
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Нови председник
Градског одбора
Поводом одлуке Главног
одбора Зелених Србије
распуштен је бивши градски одбор те странке, на
чијем челу је била Виолета
Јованов Пештанац.
Саша Арсић, нови председник ГО те партије, на
конференцији за новинаре
је изјавио:
– Откад је Виолета Јованов Пештанац дошла на место председника, Градски

одбор је постојао само на
папиру, не постоји никаква
евиденција о активностима,
пријему чланова и конференцијама за штампу.
Говорећи о предстојећим
изборима, Арсић је казао да
ће та странка наступити са
Социјалистичком партијом
Србије на свим нивоима и
да ће кроз ту сарадњу на
најбољи начин промовисати своје идеје.
С. П.

ПОКРЕТ СТАРЧЕВО И ЛЕВИЦА СРБИЈЕ

Неопходно привући
инвестиције
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 30.
марта, Чедомир Небригић,
кандидат Нестраначке грађанске листе за члана
Градског већа задуженог за
комунална питања, нагласио је како је последња фабрика, „Петрохемија”, подигнута пре 40 година, а да
главни задатак сваке одговорне локалне власти треба да буде стварање услова
за довођење инвеститора,
што је, како каже, једнако
важно као и решавање комуналних проблема.
– Наша листа ће свој концепт изградње и опремања

гринфилд и браунфилд зона
презентовати грађанима у
току кампање путем медија.
Уколико добијемо поверење
Панчеваца, тај концепт ће
бити услов за сарадњу с будућим коалиционим партнерима, а ми бисмо позвали
и новинаре да присуствују
тим преговорима – изјавио
је Небригић.
Он је додао да уколико
омладина не буде имала
могућност да се запосли,
Панчево ће постати велики геронтолошки центар,
јер се налази на зачељу по
капацитету за привлачење
инвестиција.
С. П.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Вратити углед
образовању

Жена, као стуб породице, окренута је
бризи о социјалним питањима, жена
најбоље зна како да се ствари поставе да
бисмо успоставили социјално одговорно
друштво.
Позивамо све баке, мајке – садашње и
будуће, сестре, ћерке, студенткиње, запослене или незапослене, све жене Панчева, да неизоставно изађу на изборе.
Важно је да се 24. априла гласа, важно је
да многе од вас подрже управо листу
Двери–ДСС на локалном, покрајинском
и републичком нивоу. Ми желимо да
На конференцији за новинаре одржаној у уторак,
29. марта, чланови Демократске странке говорили
су о значају образовања и
нагласили како је неопходно да му се врати углед.
– Сматрамо да у овим тешким економским условима Град мора помоћи ђацима и родитељима. Ми ћемо
смањити цену боравка деце
у приватним и државним
предшколским установама,

вратићемо бесплатне уџбенике, субвенционисаћемо
ужину за све ученике и превоз за средњошколце – изјавио је Никола Ћурчин, члан
Одбора за образовање ДС-а.
Он је додао да листе чекања за упис у вртић морају постати прошлост и да
ученици морају имати таблете, беле табле у свим
учионицама и паметну таблу у свакој школи.
С. П.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Незаконито оглашавање
Залагаћемо се за доношeњe закона који ћe жeнама обeзбeдити пуну заштиту
од физичког и сваког другог облика насиља. Противимо се сваком облику урушавања породичних вредности.
Развијаћемо програме за образовање
жeна из области репродуктивног здравља.
Бринућемо о њиховим рeкрeативним и
културним потребама. Имаће подршку за
покретање сопственог посла, занатских
или малих породичних радњи. Када су
жене у питању, посебну пажњу ћемо посветити томе да се трајно успоставе правила редовних бесплатних систематских
прегледа, јер рано откривање најтежих
болести, у највећем броју случајева, значи
и излечење.
Уверени смо да ће жена и мајка спасти Србију.

створимо земљу одакле млади неће бежати, у којој ће се старити мирно и достојанствено, у којој нико неће смети да
жени продужи радни дан на десет сати,
да јој не даје плату и понижава, да је отпушта јер је трудна. Свако насиље биће
кажњено.
Коалиција Двери–ДСС има и стручне
људе и много младих, свесних родољуба, који желе нормалну Србију. Ми смо
потпуно нова снага на овој уморној, деградираној, дегутантној политичкој
сцени.
Нисмо вас преварили, нити ћемо.
Ми, жене Панчева, окупљене у коалицији Двери–ДСС, планирамо да се изборимо за нови свет: за безбрижну, радосну породицу, за здрав смех и срећу.
Изађи и гласај: срећа прати храбре!

Чланови Покрета „Доста је
било” најоштрије осуђују
коришћење јавних површина у сврхе промовисања
политичких партија, што
није у складу са Законом о
оглашавању Републике Србије. Истакли су да се лепљењем плаката на трансформаторе угрожава јавна
безбедност грађана.
На конференцији за новинаре одржаној у среду,
30. марта, Зоран Тодоров,
члан Иницијалног одбора
тог покрета, рекао је:
– Скрећемо пажњу на то
да се таквим незаконитим
Петак, 1. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

поступцима, поред изазивања опште опасности, нарушава и изглед града. Позивамо Дирекцију за изградњу и уређење Панчева
и остале надлежне органе
да се обрате свим странкама, како би их упозорили
на закон и упознали с подзаконским актима и градским одлукама у вези са
оглашавањем на јавним
површинама.
Он је овом приликом апеловао и на Комуналну полицију и сугерисао да евидентира све оне који прекрше
поменути закон.
С. П.
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ЕКОНОМИЈА
ПРОПАСТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

ИЗБОРИ 2016.
С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

СТЕЧАЈНА АНТИБАЈКА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Војводина заслужује
одговорну власт
Жељко Сушец, председник
Градског одбора Српске напредне странке, на конференцији за новинаре одржаној у среду, 30. марта,
нагласио је да је 24. април
веома битан датум за будућност Србије, а пре свега
за Војвођане, који, како каже, већ шеснаест година трпе бахату власт ДС-а.
– Сетимо се свих малверзација у вези с Развојном
банком Војводине, „Тесла
банком”, Фондом за капи-

доста инвестиција у последње четири године, али
да у интересу грађана може да се ради боље и брже.
– СНС ће у наредном периоду ставити акценат на
насељена места и приградска насеља, поготово када
се ради о инфраструктури
и канализационој мрежи и
гасификацији – нагласио је
Сушец.
Овом приликом је Јован
Младеновић, потпредседник Месног одбора СНС-а у

тална улагања, а такође не
знамо где је завршило потрошених 35 милиона евра
грађана Покрајине – изјавио је Сушец.
Он је казао да су поједине локалне самоуправе на
територији Војводине у
којима је ДС учествовао у
власти, биле привилеговане, док су оне у којима је
поменута партија суделовала у опозицији, биле
потпуно заборављене.
Истакао је и да је у вези
с насељеним местима било

Старчеву, казао да је за то
насељено место приоритет
пројекат изградње кишне
канализације, као и да је
потребно детаљније испитати водоводну мрежу и стање
магистралног цевовода.
У уторак, 29. марта, Братислав Гашић, потпредседник СНС-а, гостовао је
на трибинама под називом
„Александар Вучић – Србија побеђује” у Банатском
Новом Селу, а затим и у
Долову.
С. П.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Најбитније бринути
о другима
Чланови Градског одбора
Социјалдемократске странке су на конференцији за
новинаре одржаној у уторак, 29. марта, истакли да
та партија нуди алтернативу грађанима.
– Сматрамо да Панчево
може на бољи, одговорнији
и јефтинији начин да се води. Брига о другима је начело добрих политичара, а ми
смо се управо због тога кандидовали, да бисмо служили грађанима – изјавио је
Срђан Миковић, кандидат
СДС-а за градоначелника.
Он је рекао како је неопходно побољшати положај
мештана села и града, додавши да га радује што ће
ускоро бити завршен про-

јекат водовода за Долово.
– У сарадњи с немачком
развојном банком KfW,
био сам тај који је иницирао да се унапреди водоснабдевање на подручју
тадашње општине Панчево, да се на градски водовод, поред јужних села,
повежу и северна – подвукао је Миковић.
Овом приликом је речено и да ће Борис Тадић, лидер СДС-а, заједно са Чедомиром Јовановићем, председником ЛДП-а, посетити
Панчево у петак, 1. априла,
а да ће у 13 сати обићи просторије ове странке, након
чега ће прошетати градом и
разговарати с Панчевцима.
С. П.

ГРАДСКА УПРАВА И НСЗ НАЈАВЉУЈУ

У среду
Сајам запошљавања
Више од 40 послодаваца и
око 130 слободних радних
места биће представљено на
овогодишњем Сајму запошљавања, који ће бити приређен у среду, 6. априла, од
11 до 14 сати, на Корзоу (Ул.
војводе Живојина Мишића),
а у случају лоших временских услова – у холу Градске
управе.
Сајам реализује Град Панчево у сарадњи с Националном службом за запошљавање, на основу усвојеног Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за
2016. годину. Циљ организације овог догађаја јесте повећање видљивости мера и програма у области унапређива-

ња запошљавања у нашем
граду. Како је најављено, на
Сајму ће се представити послодавци који учествују у мери „Студентска летња пракса”, као и они који намеравају да запосле нове раднике.
Заинтересованим суграђанима ће на штанду Града
Панчева бити доступне све
информације у вези са отвореним јавним позивoм који
се односи на меру активне
политике запошљавања „Самозапошљавање”, а на
штанду Националне службе
за запошљавање моћи ће да
сазнају и нешто више о
услугама и програмима које
та установа пружа.
Д. К.

Петак, 1. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Бивши радници
„Петроремонта”
добиће свега 6,2
одсто потраживања
Предузећа „Петроремонт”, које је делило приватизациону
судбину „Азотаре” из које је
изникло, тешко да се више
ико сећа, а његове раднике сте
месецима могли да гледате
како протестују испред Градске управе 2010. године, па и
касније. Они су тада захтевали да им власник Душан Ступар исплати зараде за пет месеци и доприносе које није
уплаћивао 28 месеци. То су
биле његове обавезе из купопродајног уговора, па су радници тражили да Агенција за
приватизацију поништи продају, али је уместо тога та институција прибегла познатој
тактици одуговлачења док
фирма није отишла у стечај.
Ефикасна правна држава је
и ту показала своје право лице, које више изгледа као наличје. Стечајни поступак траје од маја 2011. и никако да се
оконча, да би на крају фебруара ове године Милана Којић,
стечајна управница „Петроремонта”, поднела Привредном
суду у Панчеву Нацрт решења
за делимичну деобу, који је
изазвао незадовољство бивших запослених.
Укупна потраживања стечајних поверилаца премашују
286 милиона динара, од чега
предузеће некадашњим радницима за зараде и доприносе
дугује нешто преко 63 милиона динара, али ће према оспораваном нацрту моћи да рачунају на свега 3,9 милиона
динара. По рачуници Којићеве, фирма је током стечајног
поступка зарадила 13,5 милиона динара од давања у закуп
зграда и машина приватном
предузећу „Ниџа монт” из
Старчева. Додатних 12,3 милиона зарађено је продајом
опреме (истој тој фирми –
прим. аут.), а остали пословни приходи износе 9,4 милиона динара. То је укупно 36,1
милион динара.
С друге стране, ове једначине су трошкови стечајног поступка од 4,6 милиона и „обавезе стечајне масе”, који достижу 27,5 милиона динара,

што је укупно 32,1 милион
динара. Разлика од непуна четири милиона остаје да се намире повериоци из првог наплатног реда, односно бивши
запослени.
Драган Поповић, један од
њих, каже да му „Петроремонт” за плате и доприносе
дугује око 480.000 динара, а
уместо тога биће му уплаћено
око 12.000 и три до четири
месеца стажа. Он и његов колега Александар Ставревски,
представник радника у тро-

не, а потом је одлучила да је
прода упола цене, односно за
10,7 милиона.
– Све те паре које су дошле
на рачун већ су расподељене
тако да сви имају већа права
од радника. Стечајни управник је узео себи део за некакве награде и трошкове, суд је
добио своје, део новца је дат
адвокату као плата, што још
нисам чуо да неко ради, чак је
плаћен и порез на земљиште
који фирма дугује још од времена Ступара. Испада да су

тај простор – навео је Ставревски.
Он је у име својих колега
упутио Привредном суду приговор на Нацрт решења за делимичну деобу, али одговор
још није добио.
Стечајна управница „није
имала времена” да се састане
с новинаром „Панчевца” и
„није желела да прича за новине”. Ипак, у краћем телефонском разговору је рекла
како ће суд одличити о њеном
нацрту. Додала је да није било

Из времена кад су се још нечему и надали
чланом Одбору поверилаца,
оцењују да је овакав епилог
пословне и финансијске агоније кроз коју су заједно с
фирмом пролазили врло неправедан.
Њих двојица су навели како је стечајна управница продала нови стан од 72 квадрата у власништву предузећа по
багателној цени од 1,5 милиона динара, односно за четвртину процењене вредности.
Они тврде да је слично било
и са специјализованим машинама и алатима за израду
и ремонт процесне опреме.
Првобитно су процењени на
42 милиона динара, али је
на кон не у спе лих по ку ша ја
продаје Којићева урадила нови процену, која је двоструко
умањила вредност те имови-

сви пречи сем нас који смо као
неки први исплатни ред – рекао је Поповић.
Ставревски је рекао како
они знају да је стечајна управница све урадила по закону,
али сматра да није поступила
у складу са обавезом да стручно и савесно ради свој посао,
јер је постигла ниску цену за
продату имовину и није располагала средствима од закупа на добар начин, па је врло
мало новца оставила за намирење бивших радника.
– Кад смо питали где су залихе вредне седам милиона
динара, рекла нам је да је то
продато као опрема, али се ради о две различите ствари. Чак
је плаћала „Хигијени” одношење смећа, уместо да то буде
обавеза закупца који користи

купаца заинтересованих за
имовину по првобитно процењеној вредности, те да је све
урадила по закону.
За бивше раднике „Петроремонта” стечај очигледно има
исти горак укус као и приватизација кроз коју су прошли. То
значи да ће их вишеструко коштати. Најпре им бивши власник није давао плате и доприносе, онда им је фирма гурнута
у стечај иако је могла добро да
послује и на крају је њена имовина обезвређена. Ту није крај,
јер због тога што су били приватизовани нису имали право на
социјални програм ни повезивање стажа, па ће пензије морати да докупе сами себи. А највећа иронија је у томе што је
све од наведеног по закону.
Д. Вукашиновић

СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

„Забрањени” делови града
Нема више митинга
у Дому војске и пред
болницом
Споразум са Оповом
о заједничком
коришћењу депоније
Градско веће је на седницама
одржаним у четвртак, 24. марта, и у понедељак и уторак, 28.
и 29. марта, изгласало низ одлука. Међу њима је предлог
измене Одлуке о одређивању
простора примерених за одржавање јавних скупова на територији Панчева. Овим је наведени акт усклађен с недавно
донетим Законом о јавном
окупљању, па јавни скупови
убудуће неће моћи да се одржавају на платоу испред Опште болнице и у сали Дома
војске.
Закон, наиме, прописује да
се јавни скупови не могу одржавати испред здравствених,
школских и предшколских
објеката, те испред зграда које
припадају МУП-у, Војсци Србије и „других објеката који су
од стратешког и посебног значаја за одбрану и безбедност

Републике Србије”. На питање
од каквог је то стратешког
значаја за одбрану Дом војске,
предлагачи ове одлуке из
Градске управе објаснили су
да он спада у објекте Министарства одбране, те да је то у
складу са законом.
Градски већници су усвојили закључак о формирању за-

де на терет буџета Панчева. То
значи како треба да се нађе
равнотежа између цене коју
становници суседне општине
треба да плате за одвожење
смећа на доловачки пут и платежне моћи тих грађана. У ту
сврху је усвојена одлука о
пробном одлагању смећа из
Опова како би се измериле ре-

једничког тела Панчева и
Опова које ће се бавити управљањем депонијом на доловачком путу, а задатак ће му
бити и да одреди цену услуге
одлагања смећа у оповачкој
општини, али тако да то не бу-

алне количине отпада које
одатле треба да стижу.
Чланови Већа су усвојили
извештаје о раду за 2015.
градских установа културе и
домова културе у селима. Такође је дата сагласност на из-

мене плана капиталних улагања „Водовода” за наредне две
године. Оне подразумевају да
ће из сопствених средстава
предузеће градити фекалну
канализацију у улицама Жарка Зрењанина и Ритској, од
новца наручилаца биће направљен део кишне канализације
у Др Светислава Касапиновића и водоводна мрежа на Новосељанском путу, а почетак
изградње водовода финансираног из кредита на делу Баваништанског пута биће померен на следећу годину.
Чланови градске извршне
власти одобрили су текст споразума с НИС-ом „Заједници
заједно” о финансирању пројеката из културе, спорта, екологије, науке и помоћи социјално угроженим групама за ову
годину. Укупна средства су,
као и обично, 15 милиона динара, а биће расподељена на
јавном конкурсу.
Председник Скупштине Панчева Тигран Киш заказао је седницу овог органа локалне власти за четвртак, 31. март, а пред
одборницима ће се, уз поменуте, наћи и више других предлога одлука.
Д. В.
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ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „БАНАТСКО СУНЦЕ ЗА СВЕ”

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Прекогранична
сарадња Румуније
и Србије
ИПА фондови су
прилика да се
унапреди живот
локалних заједница
Локална самоуправа организовала је у уторак, 29. марта, у
малој сали градске куће, конференцију посвећену почетку
реализације пројекта „Банатско сунце за све”, који финансира Европска унија кроз ИПА
програм прекограничне сарадње Румуније и Србије. Град
Панчево и ЈКП „Грејање”, с
једне, и румунска општина Лугож, с друге стране, 2011. године су конкурисали за средства по другом позиву за предлоге пројекта овог програма
који се односи на период
2007–2013. године. Европска
унија је подржала реализацију
у октобру 2015. године и обезбедила око 700.000 евра, јер је
у овом пројекту видела подстицаје за економски и социјални развој, као и прекограничну сарадњу у региону.
О значају и могућности финансирања пројекaта из области енергетске ефикасности из
ЕУ фондова говорили су заменик градоначелника Панчева
Саша Левнајић, Францис Болдеа, председник општине Лугож, и Ана Илић, заменица директора за ЕУ фондове Канцеларије за европске интеграције.
Пројекат „Банатско сунце за
све” представила је Сандра Божић, менаџер пројекта, а с техничким детаљима и особеностима будућег соларног система госте су упознали др Александар Анђелковић, доцент на
Факултету техничких наука у
Новом Саду, и др Мирослав
Кљајић, шеф Департмана за
енергетску ефикасност на поменутом факултету.
Пишите пројекте
Представница Канцеларије
за европске интеграције истакла је да је сарадња Панчева и
румунске општине Лугож веома важна и да представља подстицај другим градовима и оп-

ПРОГРАМ „ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА”

Рафинерија угостила
студенте „Јејла”

Пионирски кораци у Панчеву
штинама у Србији да се укључе
у програме европских ИПА
фондова. Према њеним речима, у наредном периоду Европска комисија упутиће нови позив заинтересованим странама.
Како је рекла, прекогранична
сарадња Србије и Румуније такође ће бити обухваћена тиме и
већ је обезбеђено неколико милиона евра. Позвала је грађане,
организације и институције да
пишу пројекте и да прате међународне конкурсе, нарочито
оне које покрива ИПА фонд,
јер је то изузетна прилика да се
живот локалних заједница унапреди.
Енергетска ефикасност
Према речима Саше Левнајића, подизање енергетске ефикасности и коришћење алтернативних извора енергије, који
су саставни део овог амбициозног плана, потпуно су у складу са Стратегијом развоја града Панчева за период 2014–
2020. Како је он рекао у свом
поздравном говору, град ће бити у прилици да рационализује потрошњу енергије на својој
територији и учиниће конкретне пионирске кораке у
области коришћења обновљи-

вих извора енергије, а циљ је
да Панчево постане енергетски ефикасно.
Сандра Божић је напоменула да је идеја пројекта да се
побољша и модернизује систем грејања коришћењем обновљивих извора енергије.
Она је рекла да ће у нашем
граду бити постављен систем
соларних колектора на површини од 900 метара квадратних, који ће остваривати принос од 600 мегават-часова годишње. Према њеним речима,
произведена енергија утрошиће се за загревање санитарне
топле воде, а смањиће се утрошак гаса за 92.000 метара кубних гаса, као и испуштање
угљен-диоксида (200.000 килограма у току једне године).
Топлотне пумпе
Др Александар Анђелковић,
доцент на Факултету техничких наука у Новом Саду, похвалио је иницијативу ЈКП-а
„Грејање” да се постојећи систем панчевачких топлана надогради и унапреди обновљивим изворима енергије. Како
је рекао, пројекат „Банатско
сунце за све” представља пионирски подухват у Србији кад

је реч о интегрисању соларног
систем у постојећи систем топлификације. Поред тога,
представио је наставак постојећег пројекта. С тим у вези,
урађена је студија изводљивости о употреби топлотних
пумпи у добијању топле воде
за станаре Котежа, јер „Грејање” намерава да прошири
употребу обновљивих извора
енергије. Вредност овог посла
била би 400.000 евра, а уштеда
би била 125.000 на годишњем
нивоу. Идеја је да „Грејање” и
овим пројектом конкурише за
средства ИПА фонда преко
програма прекограничне сарадње Румуније и Србије.
Када је у питању испорука
топле воде, ово јавно комунално предузеће на годишњем нивоу има губитак од око 200.000
евра. Према броју пријављених
станара, потрошња топле воде
по стану је 50 литара, а према
количини испоручене количине утрошак иде од осамдесет до
сто литара по стамбеној јединици, јер су неки корисници
услуга пријавили мањи број
чланова домаћинства или су се
једноставно нелегално прикачили на систем.

Студенти престижног универзитета „Јејл” посетили су
недавно НИС. Том приликом
је Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, одржао
презентацију студентима мастер-студија тог универзитета
о тренутној ситуацију у нафтном и гасном сектору на глобалном плану и на Балкану,
најновијим еколошким трендовима, као и о најважнијим
пословним
резултатима
НИС-а и „Гаспром њефта”.
Презентација је изазвала велико интересовање студената
и након предавања је уследио
занимљив разговор.
Поред тога, у оквиру целодневне посете руско-српском нафтном гиганту око
30 академаца „Јејла” обишло је и Рафинерију нафте
Панчево, где су имали прилику да се упознају с радом
једног од најмодернијих постројења ове врсте у региону
у којем се производи гориво
стандарда „Евро 5”. Током
посете рафинеријском комплексу студенти су обишли и
постројење лаког хидрокре-

кинга и хидрообраде моторних горива (MHC/DHT) које
је НИС-у омогућило да заузме стратешки важну позицију лидера на регионалном
тржишту нафтних деривата.
Компанија НИС већ пету
годину заредом кроз програм „Енергија знања” негује
партнерске односе са образовним и научним институцијама у земљи и иностранству, који између осталог
подразумевају организацију
студентских посета компанији, али и гостујућа предавања представника НИС-а на
факултетима. Вреди истаћи
да Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, поседује звање доктора економских наука и да предаје
на Хемијско-технолошком
универзитету „Мендељејев”
и на Универзитету „Гупкин”
у Москви, а он је и гостујући
предавач Департмана за индустријски инжењеринг и
менаџмент на Факултету
техничких наука у Новом Саду. Поред тога, аутор је бројних научних публикација.

КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

НИС помаже
грађанима

ПРОЈЕКАТ „ГЕТЕ ИНСТИТУТА” И ГИМНАЗИЈЕ „УРОШ ПРЕДИЋ”

Јапански ђаци посетили Панчево
Заједничка еколошка
прича на немачком
језику
Писма подршке
гимназијалаца 2011.
године су темељ везе
јапанских и
панчевачких ученика
Група ученика из Токија допутовала је у наш град прошле
среде у оквиру пројекта „Партнерске школе” (ПАШ), који
финансира Влада Републике
Немачке у сарадњи с „Гете
институтoм”. Они су гости ученика панчевачке гимназије
„Урош Предић”, који су у
оквиру програма упознавања
вршњака из Јапана са знаменитостима Панчева у петак,
25. марта, организовали обилазак редакције најстаријег
недељног листа у региону.
Главни и одговорни уредник „Панчевца” Синиша Трајковић упознао је госте с Далеког истока са историјатом

Страну припремиo

Зоран
Станижан

панчевачког недељника дугим готово 150 година. Токијски средњошколци информисали су се и о еколошкој ситуацији у нашем граду и дугогодишњој борби грађана Панчева за право на живот. Том
приликом ученици су снимили прилог о редакцији и листу
„Панчевац” и забележили мишљења новинара о еколошкој
ситуацији у граду. Наиме, током двонедељне посете деце
из Јапана одржана је заједничка радионица посвећена
снимању документарног филма о заштити животне средине и одрживом развоју. Ученици из Панчева и Токија заједничким снагама праве ре-

портажу о еколошким приликама и неприликама у нашој
средини. За потребе филма
посетили су рециклажни центар у Омољици, локалну самоуправу и Машинску школу
Панчево и са саговорницима
разговарали о еколошким темама.
Да подсетимо, ученици Гимназије „Урош Предић” били су
недавно две недеље у Земљи
излазећег сунца у оквиру пројекта „Партнерске школе”
(ПАШ) и ових дана они су домаћини другарима из Јапана.
До ове сарадње је дошло пре
пет година, када је група ученика панчевачке гимназије
пружила подршку ђацима из

Јапана који су 2011. били сведоци разорног земљотреса.
Писма подршке гимназијалаца представљају темељ садашње везе јапанских и српских
ученика. У децембру 2013. године Јума Егучи је посетио
Панчево и видео се с другарима који су писмима упућеним
његовој генерацији пружили
подршку у тешким временима.
Сарадња је настављена, па
су се ђаци Гимназије „Урош
Предић” укључили у пројекат
„Три земље” и редовно обавештавају другаре у Јапану –
чланцима који се објављују у
школском часопису „Јапан данас” и на јединственом интернет порталу – о приликама у
нашем граду и нашој земљи.
Занимљиво је да је немачки
језик основ комуникације између ученика. Веома значајну
улогу у реализацији овог пројекта има професорка Радмила Николић.
Гимназијалци су припремили сјајан програм посете,
па су средњошколци из Јапана, поред дружења и упознавања с традицијом нашег народа, усавршавали знања и
способности из различитих
области. КУД „Станко Пауновић” приредио је концерт и
радионицу фолклора за госте
из Јапана.

Генерални директор НИС-а
Кирил Кравченко потписао
је у среду, 30. марта, у пословници Нафтне индустрије Србије у Новом Саду, споразуме о сарадњи с представницима десет општина
и градова у Србији: Новог
Сада, Панчева, Зрењанина,
Кикинде, Новог Бечеја, Житишта, Кањиже, Србобрана,
Ниша и Чачка. Реч је о новчаној подршци непрофитним установама за реализацију пројеката из области
спорта, културе, науке, заштите животне средине и
помоћи социјално угроженим категоријама. О избору
пројекта ће одлучивати комисија коју ће чинити представници регионалних власти, НИС-а, као и локалне
угледне личности.
Нафтна индустрија Србије је још 2009. започела реализацију програма подршке
локалним заједницама, који
је из године у годину унапређиван. Готово 800 милиона динара уложено је у око

760 пројеката који су помогли развој локалних заједница, олакшали функционисање бројних установа и
унапредили рад културних,
образовних и спортских институција.
С друге стране, НИС поклања много пажње промоцији правих вредности и
унапређивању средине у којој послује. Подршка образовању се остварује кроз програм „Енергија знања”. Преко програма „НИС шанса”
до сада је запослено више од
670 младих.
Конкурс за овогодишњи
пројекат, који се одвија под
слоганом „Заједници заједно”, биће отворен од 1. априла до 31. маја. Детаљни
услови и пропозиције јавног
конкурса биће објављени на
сајту НИС-а, на адреси
www.zajednicizajedno.nis.eu.
Заинтересовани могу попунити он-лајн пријаву на сајту или свој предлог послати
имејлом на адресу zajednicizajedno@nis.eu.
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ХРОНИКА

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

ЗДРАВА ИСХРАНА

ЕПИДЕМИЈА БЕЗ КРАЈА

Пише: Драгана Јоцовић

Добре масти
Кикирики карактеришу богатство дијеталним влакнима и широка
лепеза минералних састојака, али што је најважније – одсуство холестерола.
Енергетска вредност 100
грама кикирикија је 596
калорија. Од минерала
садржи велику количину
калијума, затим натријума, магнезијума, калцијума, гвожђа и цинка, као и
витамине Б1, Б3, Б6 и Е.
Калијум, магнезијум и
витамин Е снижавају крвни притисак, витамини Б-групе делују умирујуће
на нервни систем и коси
дају сјај, а витамин Б3 побољшава рад мозга и јача
меморију.
Сматра се да кикирики
побољшава пажњу, слух,
смирује дуготрајан суви
кашаљ и смањује ризик
од кардиоваскуларних
обољења и појединих облика карцинома. Значајан је и у контроли телесне тежине, јер је идеалан
за утољавање глади. У алтернативној медицини
кикирики и његово уље
представљају ефикасно

Петак, 1. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

средство за излучивање
жучи, а биљно млеко од
кикирикија се користи у
лечењу чирева желуца и
дванаестопалачног црева,
гастритиса и других желудачних болести. Мана
кикирикија је то што је
врло чест алерген, па особе алергичне на кикирики могу имати врло
озбиљне, чак смртоносне
реакције. Кикирики има
широку примену, зависно
од културе која га користи, а наjвише се конзумира у Азији и Африци.
Може се јести сиров, као
намаз, додатак разним
салатама и јелима од меса, сјајно се уклапа у посластице, а потпуно је незаменљива грицкалица уз
телевизију. Најздравији
је сиров или суво печен,
али и кикирики пржен на
уљу задржава већину
хранљивих састојака. У
сваком случају, треба избегавати додавање засићених масти или превелике количине соли.
Најпознатији намаз од
кикирикија је путер, за
који вам дајемо савршен
домаћи рецепт.

Путер од кикирикија
Потребно: 300 г сировог кикирикија (или печеног несланог), прстохват соли и по жељи неколико капи маслиновог уља.
Припрема: Кикирики пећи у рерни на 170 степени, око 20 минута, уз повремено мешање. Кад се прохлади, ставити у блендер и миксати на најјачој брзини уз повремено мешање. Посолити и наставити миксање до жељене глаткоће. За још глађу
текстуру додати неколико капи маслиновог уља.

Земље Трећег света
најугроженије
Болест излечива
Светски дан борбе против туберкулозе, 24. март, обележен
је и у нашој земљи, под слоганом „Заједно против туберкулозе”, с циљем да се подигне
свест јавности о томе да је та
болест до данас остала епидемија, која односи милионе
живота, махом у земљама Трећег света, као и да се позову
доносиоци одлука, стручна
јавност, установе у систему
здравствене заштите, организације цивилног друштва и
становништво да се уједине
како би се учинили координисани напори да се туберкулоза
одржи као јавноздравствени
приоритет.
Према проценама Светске
здравствене
организације
(СЗО), око 9,6 милиона људи у
свету је у 2014. години оболело од туберкулозе. Међу њима
је чак милион деце. У истој години је око милион и по људи
изгубило битку са овим обољењем, које се сматра водећим
узроком смрти међу свим постојећим заразним болестима.
Глобална претња
Како се наводи у саопштењу
панчевачког Завода за јавно
здравље, велики проблем
представља то што је само
шест милиона оболелих (63%)
пријављено СЗО, што говори
да 37% нових случајева туберкулозе остаје недијагностиковано, без података о квалитету
лечења. Још већи јаз постоји у
случају мултирезистентне туберкулозе: од процењених
480.000 случајева, само око
четвртине – 123.000 случајева

Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Девијација носа
Одговара: др Вељко Божић, ција септума носа доводи
до деформитета суседних
спец. оториноларинголог
структура, до хипертрофије, односно проширења
Питање: Имам девијацију носних шкољки с једне
носа и још пре неколико го- стране, лошег дисања на
дина ми је препоручена опе- нос и слично.
Девијација септума чест
рација, али из страха нисам
отишао. Колико је та опера- је узрок хркања и операциција озбиљна и колико се ја може у 30% случајева да
остаје у болници? Да ли се помогне. Лоше дисање на
могу јавити неке комплика- нос такође доводи до изције? Може ли се десити да мењене слузнице носа, која се исушује и стварају се
операција не да резултате?
красте и ранице. Такође,
Одговор: Девијације сеп- доводи до поремећаја дитума носа, или крива но- сања и срчане радње, као и
сна преграда, веома су че- до учесталих упала синуса
сте и доводе до тегоба, то и главобоље.
Једини начин лечења је
јест проблема с дисањем.
Траума или повре да је операција, која је рутинчест узрок, али могу бити ска. Ради се у општој анеи пренатални и перина- стезији и пацијенти остатални узроци. Деформа- ју у болници од пет до сеције носа могу бити у виду дам дана. Компликације
C или S типа у хоризон- су ретке, а досадашње истал ној или вер ти калној куство са оперисаним боравни, укључујући хрска- лесницима је позитивно.
вичави или коштани део. Пошто вам је операција
Други тип је дислокација пре по ру че на при ли ком
или померање у једну прегледа, треба да се јастрану и трећи тип су про- вите у ОРЛ амбуланту рамене на споју хрскавича- ди детаљнијег прегледа и
вог и коштаног дела под анализа, као и заказиваодређеним углом. Девија- ња интервенције.
Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде
што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић
(интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна медицина и
нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и
функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан
Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

је откривено и пријављено.
Процењује се да је 12% особа
које живе с ХИВ-ом међу оболелима од туберкулозе. Перзистирање коинфекције туберкулозе ХИВ-ом и мултирезистентне туберкулозе представља претњу глобалном развоју и безбедности здравља.
Статистика каже да Србија
спада међу 37 земаља европског региона где се региструје
ниска стопа пријављивања туберкулозе (мање од 20 случа-

јева на 100.000 становника).
Током 2014. године пријављен
је 1.051 случај оболевања од
свих облика туберкулозе, што
је за 3,6% мање него претходне године. Оптерећење туберкулозом у Србији у последњих
десет година је знатно смањено захваљујући доследној примени Националног програма
заснованог на стратегијама
Светске здравствене организације и финансијској подршци
Глобалног фонда за борбу

против сиде, туберкулозе и
маларије. Нажалост, с друге
стране број смртних исхода и
број оболелих који прекидају
лечење је у порасту.
Опрез није наодмет
У Јужнобанатском округу у периоду од 2011. до 2015. бележи
се тренд пада учесталости оболевања и умирања од туберкулозе. Током 2015. године пријављено је укупно 26 оболелих,
а током 2014. године 46 оболелих. У последње две године није било умрлих од туберкулозе,
за разлику од 2013, када су
преминуле четири особе, и
2011, када је смртни исход забележен код једног оболелог.
У Заводу за јавно здравље кажу да контрола туберкулозе на
нашим просторима још увек
није на нивоу развијених земаља западне Европе, те да је потребно да та болест и даље остане на листи јавноздравствених
приоритета због постојања и
ширења њених резистентних
облика, удружене инфекције
ТБ и ХИВ-а, све већег броја миграната из подручја с великим
оптерећењем туберкулозом, недостатка средстава за финансирање свих активности програма
и могућег преокрета епидемиолошког тренда у условима друштвеноекономске кризе.
Приликом
обележавања
Светског дана борбе против
туберкулозе стручњаци редовно стављају акценат на чињеницу да је најважнија мера
превенције код овог обољења
рано откривање и лечење оболелих од плућне туберкулозе,
јер се тако најефикасније
уклања извор заразе. Како се
инфекција готово редовно
преноси ваздухом, јасно је
због чега је благовремено реаговање од пресудног значаја.

ТРИБИНА У МЗ СТРЕЛИШТЕ

Насиље над женама у порасту
„Улога здравствених радника у
превенцији, откривању и збрињавању насиља над женама”,
назив је трибине која је одржана у петак, 25. марта, пред великим бројем заинтересованих
Панчевки и Панчеваца окупљених у просторијама Месне
заједнице Стрелиште.
Предавачи су били др Горан
Симоновић, др Милена Милић и Драгана Поповић, координатор Тима Дома здравља у
случају насиља над женама и
породичног насиља. Панчевачки Дом здравља је ову трибину организовао у сарадњи са
Саветом МЗ Стрелиште, мотивисан чињеницом да је број

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Стигла вакцина против
дечје парализе
Родитељи чија деца, због несташице вакцине, нису у претходном периоду ревакцинисана против дечје парализе, могу од ове недеље одвести малишане на ревакцинацију. Такозвана OPV вакцина, француског произвођача „Sanofi
Paster S. A.”, стигла је у Србију у петак, 25. марта, у количини од 77.380 доза, а Институт
„Торлак” ју је одмах дистрибуирао у све домове здравља у
нашој земљи.
Ова вакцина служи за обавезну ревакцинацију деце узраста од седам до четрнаест
година, а у претходном периоду је није било због тога што
вакцине које су у Србију стигле као донација турске владе
нису имале одговарајућу пра-

регистрованих пријава насиља
у текућој години удвостручен
у односу на исти период прошле године.

Тим Дома здравља је рад на
превенцији ове врсте насиља
кроз едукацију започео предавањима намењеним средњо школцима, одржаним у
новембру прошле године у
Економској школи, али се на
томе тада стало. Како се на
терену показало да овај озбиљан проблем не јењава, сада
је у плану да се овакве трибине одрже у свим месним заједницама у нашем граду.
Циљ Тима јесте да се што већи број људи обучи да благовремено препозна различите
видове породичног насиља,
као и да реагује на адекватан
и правовремен начин како би
се злостављање сасекло у корену, а жртва заштитила од
дугорочних тешких последица по њено физичко и психичко здравље.

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Бесплатно на базен

тећу документацију, те су оне
враћене. Како је саопштио
„Торлак”, Агенција за лекове и
медицинска средства Србије
потврдила је да је серија вакцине набављена из Француске
исправна, те нема бојазни за
њено безбедно коришћење.
У домовима здравља у Србији, па ни у панчевачком дому,
и даље нема полио вакцине.

Пензионери из нашег града
убудуће ће сваке среде, од 12
до 18 сати, имати бесплатан
улаз на затворени базен на
Стрелишту.
Сви заинтересовани за бесплатну рекреацију, на улазу ће
показати личну карту и чек од
последње пензије. Исту погодност имаће и они суграђани
старији од 65 година који нису
стекли ниједан услов за одлазак у пензију, тако што ће на
улазу показати личну карту.
На конференцији за новинаре одржаној 28. марта члан
Град ског ве ћа за ду жен за
спорт Алек сан дар Фар каш
истакао је да је покретање

ове иницијативе у складу са
Стратегијом о развоју спорта
у Панчеву и акцијом „Спорт
са све”.
Директор ЈКП-а „Младост”
Предраг Стојадинов најавио је
увођење и додатних термина
за рекреацију свих пензионера, као и могућност бесплатне
рекреације на отвореном базену током лета, уколико за то
буде постојало интересовање.

Страну припремила
Драгана

Кожан

9

ХРОНИКА

Петак, 1. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНА АКЦИЈА КОНТРОЛЕ ДИВЉИХ ПРЕВОЗНИКА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА”

АТП ОСТВАРИО ДОДАТНУ ЗАРАДУ

Акција
„Април – месец чистоће”

Тринаест аутомобила
искључено из саобраћаја
У екипама које су
заустављале ванлинијске
превознике била
и полиција
У недавној акцији контроле дивљих
превозника који превозе путнике за
Београд тринаест возила је искључено из саобраћаја до 90 дана.
Саобраћајна полиција је поднела
пет пре кр шај них при ја ва, а ре пу блич ки ин спек то ри ра да, ко ји су
такође учествовали у контроли, сачинили су 17 записника и три прекршајна налога због непоседовања
уго во ра о ра ду – са оп штио је Ју жнобанатски округ.
Да ли је једна контрола довољна у борби против дивљих превозника?

Ненад Ракић, заменик
директора АТП-а, изјавио
је да би то јавно комунално
предузеће брзо стало на
ноге и постало једно од
најјачих у Панчеву уколико
би се дефинитивно стало
на пут дивљим
превозницима.

Наглашено је да се најбољи показатељ успешности акције огледа у финансијском ефекту који је постигнут
због тога што су наши суграђани који
путују за Београд уместо ванлинијских комбија чешће користили аутобусе АТП-а за превоз док је контрола
трајала.
„Повећање броја продатих карата и
остварених прихода на дневном нивоу кретало се од 40 до 146 процената. Од почетка акције па до њеног
завршетка продато је 7.919 карата више него недељу дана раније, а приход
АТП-а је повећан за 1.056.103,00 динара”, пише такође у саопштењу.

У ПОНЕДЕЉАК АКЦИЈА НА КОРЗОУ

Помоћ за напуштене животиње

Наглашава се да ефекти акције јасно
говоре у прилог томе да би требало наставити предузимање одговарајућих
мера за сузбијање сиве економије у
области друмског саобраћаја.
Акција контроле дивљих превозника спроведена је на два пункта – код
хотела „Тамиш” и на новом путу Панчево–Београд. Екипе које су контролисале ванлинијске превознике чинили
су инспектори рада, комунални и саобраћајни инспектори, као и припадници криминалистичке полиције.
Ненад Ракић, заменик директора
АТП-а, изјавио је поводом ове акције
да би то јавно комунално предузеће
брзо стало на ноге и постало једно од
најјачих у Панчеву уколико би се дефинитивно стало на пут дивљим превозницима.
Подсећамо, на конференцији за
новинаре одржаној 18. марта у седишту Јужнобанатског округа поводом
почетка ове акције нови директор
АТП-а Небојша Гајић позвао је све
Панчевце који путују за Београд да се
не возе с дивљим превозницима, јер
у том случају нису осигурани.
Додао је да у аутобусима АТП-а не
постоји тај проблем и подсетио је да
су нови аутобуси купљени управо да
би се обезбедио максималан комфор
Панчевцима који свакодневно путују
за Београд.
М. Глигорић

Јавно комунално предузеће „Хигијена” ће и ове године, од 4. до 28.
априла, радним данима од 7 до 15
сати, спроводити акцију „Април –
месец чистоће”. У том периоду ће на
целој територији града бити одношен кабасти отпад (стари намештај,
бела техника, амбалажа, ауто-лимарија, гуме, баштенско ђубре и све
друго осим грађевинског шута).
Додатне информације о овој акцији могуће је добити на телефоне
327-010 и 310-931.
Првог дана, 4. априла, акција ће
обухватити улице: Мученичку, Теслину, Вука Караџића, Игњата Барајевца, Косовску, Штросмајерову, Ђуре
Јакшића, Николе Ђурковића, Кеј Радоја Дакића, Доситејеву и Бате Михаиловића, затим насеља Содару и
Солару, Трг слободе, улице Војводе
Радомира Путника, Војводе Петра
Бојовића и Мите Топаловића, као и
Основну школу „Јован Јовановић
Змај” и Гимназију „Урош Предић”.
Сутрадан, 5. априла, на ред ће доћи Улица Петра Арачића, Трг краља
Петра Првог, улице Војводе Живојина Мишића, Његошева, Карађорђева до Моше Пијаде, Браће
Јовановић, Светозара Милетића,
Бранка Радичевића, Браће Јовановић 33-а и Змај Јове Јовановића, као
и ОШ „Стевица Јовановић” и Техничка школа „23. мај”.
У среду, 6. априла, радници „Хигијене” ће уклањати кабасти отпад
из улица: Жарка Зрењанина, Нушићеве, Првомајске, Цара Душана,
Милоша Требињца и Ж. Зрењанина

14–18, као и из насеља Зеленгора и
из Основне школе „Браца Петров”.
За следећи дан, 7. април, у плану су
улице: Максима Горког, Цара Лазара,
Др Светислава Касапиновића, 6. октобра, Др Жарка Фогараша, Бранка
Ановића, Таковска, Петра Прерадовића, Филипа Вишњића, Владимира

Радници „Хигијене” на делу
Жестића и Краљевића Марка, затим
насеља Тип Станко и Пепељаре, као и
основне школе „Бранко Радичевић” и
„Мара Мандић” и средња школа „Никола Тесла”.
М. Г.

У ПОНЕДЕЉАК У РАФИНЕРИЈИ

Сећање на погинуле
у бомбардовању
У понедељак, 4. априла, у 10 сати, у
Рафинерији ће бити обележена 17годишњица од НАТО агресије, бомбардовања Панчева и те фабрике, и
погибије њених радника.
Венце на споменик страдалим рафинерцима положиће чланови њихових породица и колеге с посла,
као и представници руководства
Нафтне индустрије Србије, синди-

ката, Града Панчева и Војске Србије. Подсећамо, најтежи и по последицама најстрашнији напад на наш
град током бомбардовања догодио
се 4. априла у рану зору, када су
бомбе пале на Енергану, витални
погон Рафинерије. Том приликом
су погинули радници Дејан Бојковић, Душан Богосављев и Мирко
Дмитровић.
М. Г.

НАША АНКЕТА
Друштво за заштиту животиња и природе „Еколибријум” из Панчева и кафић „Brasileiro” обележиће у понедељак,
4. априла, Дан напуштених животиња.
Наше суграђанке и суграђани који
тог дана дођу до штанда који ће у периоду од 12 до 17 сати бити постављен на Корзоу, моћи ће да оставе
новчани прилог за стерилизацију на-

пуштених мачака и паса. Тиме ће допринети смањењу њиховог броја на
панчевачким улицама.
Заинтересовани за ову акцију могу
донети на штанд храну за кућне љубимце. Заузврат ће добити купон за
капућино или еспресо који ће моћи
да искористе током целе недеље у кафићу „Brasileiro”.
М. Г.

КАКО СПРЕЧИТИ ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ?

Решење у едукацији и реаговању надлежних

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Хлеба и саламе
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас за чим је најузбудљивије трагати. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су
по један примерак књиге „Робин мора да бира” Елене Кедрос за два наша
читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Ми људи смо специфични: стално
трагамо за одговором како да што мање радимо, а да што више зарадимо.”
060/6672...
„Најузбудљивије је трагати за мужем при његовом ноћном походу.”
064/9694...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање у којим ситуацијама
схвате да се у њима крије купохоличар/купохолочарка. Они ће освојити
по један примерак књиге „Купохоличарка спасава ствар” Софи Кинселе.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:

„Чим стигне мужевљева плата, трчим до ’Авива’ и схватам да сам права
купохоличарка.” 061/2497...
„Чим пронађем жуту банку у новчанику, постајем окорела купохоличарка! Купим и хлеб и јогурт, чак и
сто грама саламе, па нек иде живот!”
064/2803...
Четири наша читаоца који су дали
најинспиративније одговоре на питање: „Свет је леп када сањамо и када...?”, освојили су по један диск
„Широм затворених очију” Кикија
Лесендрића. Ево њихових одговора:
„Свет је леп када сањамо и када се пробудимо, па после журног спремања за посао схватимо да је недеља.” 060/5664...
„Свет је леп када сањамо и када
смо заљубљени.” 064/9694...
„Свет је леп када сањамо и када певамо о љубави и срећи.” 061/2497...
„Свет је леп и када сањамо отворених очију. А најлепши је кад нам се
снови остваре.” 060/3380...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове
податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите
на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

Н. РАСТОВАЦ

М. АНТИЋ

Вршњачко насиље, које се појављује
у разним облицима, представља све
чешћи друштвени проблем. Оно може бити вербално, као вид исмевања,
називања погрдним именима или ругања, али и физичко, које је ранијих
година било карактеристично претежно за дечаке, а данас се јавља и код
девојчица. Деца се налазе у различитим улогама – као насилници, жртве
или сведоци.
Питали смо суграђане ко је одговоран за такво понашање малолетника
и на који начин се оно може спречити или умањити.
НЕНАД РАСТОВАЦ, економиста:
– Мени су деца мала, па још нисам
успео да приметим колико је заступљено вршњачко насиље, али свакако га има, а било га је и у моје време.
То је проблем којим држава треба
озбиљно да се позабави. Сматрам да
најчешће потиче из породице, али у
великој мери на то утиче и гледање
телевизије, јер су садржаји који се
приказују често насилни.

К. ДРЕЦУН

М. АНДРИЋ

МИЛОШ АНТИЋ, пензионер:
– Дошло је време када не постоји
култура у породици, а из ње све потиче. Требало би одржати један јавни
састанак свих родитеља, како би се
они боље едуковали и научили како
деца треба да се васпитају. Криво је и
тренутно стање у држави, јер млади
немају од чега да живе, то јест промена система, режима и начина живота
такође су довели до насиља.
КАТАРИНА ДРЕЦУН, пензионерка:
– Мислим да има много вршњачког насиља и да је оно, нажалост, све
чешће. За то су криви и родитељи,
школе и само друштво. Вероватно се
на неки организован начин оно може
спречити или макар смањити, само је
потребно радити на томе.
МИЛАН АНДРИЋ, економиста:
– Сматрам да је код младих заступљено вршњачко насиље, а неопходна је много боља едукација како би
они схватили да то није добро. Такође, требало би сарађивати с полици-

Д. МИЛИЋЕВИЋ

В. КЕРКЕЗ

јом и локалном самоуправом. Вероватно насиље потиче из породице,
мада претпостављам да немаштина
има значајну улогу у свему томе.
ДАЛИБОРКА МИЛИЋЕВИЋ, бабица:
– Нисам сигурна, ја имам мало дете, па се не суочавам с тим, али свакако знам да има вршњачког насиља.
Сматрам да родитељи треба мало
другачије да васпитају своју децу, а и
васпитачи више да раде с њима. Такође, вероватно велики негативан
утицај има гледање телевизије, па би
о томе требало водити рачуна.
ВЕСНА КЕРКЕЗ, предузетница:
– Сматрам да има много вршњачког
насиља, а оно је, нажалост, све заступљеније. Неопходно је да запослени у
школама реагују, а не само да се ослањамо на то да ће родитељи говорити
деци да то не раде и како то није добро. Такође, мислим да све потиче из
породице.
Анкетирала С. Првуљ
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ЛИШАВАЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Задато више удараца
криминалцима

НАЈВИШЕ ИСПАШТАЈУ ДЕЦА

Панчевачки полицајци и
њихове колеге из Вршца и
Ковина ових дана су у више
одвојених акција запленили
већу количину наркотика,
1.300 паклица цигарета различитих марки без акцизних
маркица, као и 190 килограма резаног дувана и 2.000
литара нафтних деривата.

На више локација у Панчеву, Вршцу и Ковину одузето је око 80 грама марихуане, 70 грама хашиша, 100 таблета „тилидина” и 100 грама амфетамина.
Због постојања основа
сумње да су починили кривично дело неовлашћена

производња и стављање у
промет опојних дрога, против тројице осумњичених,
код којих су одузети наркотици пронађени, биће поднете кривичне пријаве надлежном тужилаштву.
Припадници вршачке полиције поднеће тужилаштву
у том граду кривичну пријаву
против једне 47-годишње жене због тога што
су приликом претреса
њене куће открили цигарете и резани дуван.
Она се због тога терети
за кривично дело недозвољен промет акцизних производа.
Нафтне деривате су
одузели полицајци у
Ковину након што су зауставили теретно возило у власништву једног 48-годишњака из тог града. У кривичној
пријави против њега која ће
бити достављена надлежном
тужилаштву он ће бити
осумњичен за кривично дело
недозвољена трговина.

НЕСРЕЋА НА УЛАЗУ У СТРЕЛИШТЕ

Сударила
се три аутомобила

Три особе су повређене у саобраћајној несрећи која се
догодила 29. марта око 13
сати на углу Првомајске улице и Улице Боре Станковића.
У овом удесу су се сударила
три аутомобила, а шта је узроковало судар, показаће резултати истраге. Др Небојша Тасић, в. д. директора панчевачке Опште болнице, изјавио је
за „Панчевац” да нико од повређених није животно угро-

жен, а да ће информације о
томе да ли су они лакше или
теже повређени бити дате медијима тек кад се заврши процена степена повреда.
Како незванично сазнајемо, најгоре је прошла девојка која је била у једном од
аутомобила, јер јој је повређена глава. Највероватнији
узроци удеса су непоштовање црвеног светла и превелика брзина.

ПАНЧЕВО БИЛО ДОМАЋИН БОРЦИМА ИЗ СРБИЈЕ

Заштитити права
учесника ратова

У организацији Покрета ветерана Војводине, у Панчеву
је одржан округли сто коме
су присуствовали представници борачких организација
из Београда, Ниша, Крагујевца, Краљева, Власотинца,
Бруса, Зрењанина, Лесковца
и српских средина на Косову
и Метохији.
Одржавање тог скупа је финансирала Градска управа
Панчева кроз пројекат „Екстерна комуникација као основа сарадње и развоја партнерства”.

Закључено је да је неопходно интензивирати међусобну сарадњу, размену информација и комуникацију,
јер ће то допринети бољој заштити права учесника ратова, ратних инвалида и породица палих бораца.
Учесници округлог стола су
се сложили и да побољшају комуникацију са САБОР-ом, недавно формираном организацијом која је основана да би
окупила сва борачка удружења
широм Србије и омогућила њихово јединствено деловање.

» Наставак са стране 1
Важно је напоменути да судије које су одлучиле да један од
родитеља буде трајно или привремено лишен родитељског
права после одређеног времена могу да процене да су престали разлози за изрицање те
мере и могу да родитељу кога
су казнили опет врате дете.
Ништа без центара
за социјални рад
Пре доношења коначне судијске
одлуке о трајном или привременом одузимању родитељског права кључна је процена
стручњака који раде у центрима
за социјални рад.
Снежана Циврић Марков,
правница у Служби за децу и
омладину центра у Панчеву,
изјавила је да судски поступак
за одузимање детета може покренути други родитељ, само
дете, тужилаштво или центар
за социјални рад.
– Тај поступак се покреће
пред основним судом који је
надлежан за територију на којој је дететово пребивалиште и
спроводи се по хитној процедури. Суд је дужан да пре коначне одлуке узме у обзир све
околности, а посебно мишљење центра за социјални рад. У
његовом формулисању учествују наши педагози, психолози, као и други стручњаци
чије мишљење је обавезно пре
доношења коначне одлуке. То
је једна свеобухватна опсервација услова у којима је дете
живело и анализа како је дошло до повреде његових права.
Процењује се и има ли могућности да се поправи ситуација
и уколико је крајњи закључак
негативан, покреће се судски
поступак – рекла је она.
Према њеним речима, пре
доношења коначне одлуке о
старатељству над дететом судије утврђују чињенично стање и спроводе доказни поступак. На крају они одлучују о
свему, почев од тога да ли ће

неком родитељу одузети дете,
да ли ће он после тога моћи да
га виђа, када, колико пута и
где, хоће ли морати да плаћа
његово издржавање итд.
Има ли „случајности”?
Према подацима Републичког
завода за статистику, у Основном суду у Панчеву је током
2012. године било 166 разведених бракова. У 11 случајева деца су након суђења додељена
очевима, а 75 пута мајкама. Годину дана касније супружници
су се судски развели чак 334 пута. Двадесет један пут деца су
припала очевима, а у 142 случаја мајкама. Током 2014. године у судским списима су регистрована 192 развода, а судије
су одлучиле да у 17 случајева
деца буду додељена очевима.
Одлуке да буду поверена на старање мајкама донета је 83 пута.
У Панчеву се могу чути гласине да је индикативно то што
се на судским процесима на
којима се одлучује о старатељству над децом увек појављују
једни те исти адвокати и што
их стално воде исте судије.
Међутим, судећи према речима нашег саговорника из
београдског правосуђа, који је
захтевао да остане анониман,
то не мора ништа да значи и

из тога не може да се извуче
никакав закључак.
– Поступке за лишавање родитељског права не може да
води било који судија. Они се
поверавају најбољима и најискуснијима и добро је што је
тако, јер је то изузетно осетљива и деликатна проблематика – истакао је он.
Највише испаштају деца
Стварност у читавој Србији му
даје за право, јер су у готово
свим градовима све чешћи
разводи који се не завршавају
споразумно, већ правим ратовима, на суду, уз грубе злоупотребе родитељског права.
Нажалост, у таквим случајевима највише испаштају деца.
На пример, често се дешава да
родитељ коме је поверено дете
на старање онемогућује да се
оно виђа с другим родитељем,
често му говори свашта о њему
желећи да га што више оцрни и
компромитује, и на друге начине њиме манипулише. Последице тога су патња, збуњеност
деце, њихов страх, немогућност да се определе према родитељима и њихове дуготрајне
емоционалне трауме.
Резултати неких истраживања су показали да деца која су
додељена само једном родите-

љу на старање више пате од
депресије и анксиозности, да
су усамљена и постижу лошији успех у школи него њихови
вршњаци који расту у складним породицама.

Често се дешава
да родитељ коме
је поверено дете на
старање онемогућује
да се оно виђа с
другим родитељем,
често му говори
свашта о њему
желећи да га што
више оцрни и
компромитује
и на друге начине
њиме манипулише.
„Панчевац” ће наставити да
пише о овој теми. Позивамо
све наше читаоце и читатељке
који су имали непријатна искуства када је реч о одузимању
старатељства над децом да се
јаве нашој редакцији.

МАЛО ПОЗНАТА ОЛАКШИЦА У НАШИМ ЗАКОНИМА

Могуће одложити одлазак у затвор
Девет разлога за
померање почетка
издржавања казне
Пролонгирање не
може вечно трајати
Прошлонедељним хапшењем
Кристијана Голубовића стављена је тачка на његове покушаје да што дуже одлаже одлазак у затвор.
Да је овај последњи преживели „глумац” чувеног документарног филма о криминалу
„Видимо се у читуљи” и један
од главних звезда ријалитија
„Фарма” у томе био успешан,
потврђује податак да је чак 15
месеци успевао да пролонгира
почетак издржавања друге половине осмогодишње затворске казне која му је правоснажно изречена због продаје хероина, новембра 2014. године.
Два пута је као повод за то у
молбама које је послао правосудним органима навео рођење деце. Следећи његов разлог
за тражење одлагања било је
учешће у ријалитију „Фарма”,
а у трећој молби је као проблем изнео погоршано здравствено стање. Када је након
тога у следећем захтеву упућеном правосудним органима
навео да још увек не може да
се јави у затвор због лошег
здравља своје мајке, суд је решио дa прекине његово ругање
правосуђу и да га коначно упути на издржавање казне.

Међутим, Голубовић није
радио ништа недозвољено, јер
у Закону о извршењу кривичних санкција, правном акту
којим је прописано све што је
у вези са осуђеницима и њиховим упућивањем на издржавање затворске казне, пише и то
да је одлагање одласка иза решетака могуће.
Када је могуће тражити
одлагање?
У члану 59 тог закона пише да
се почетак издржавања затворске казне може одложити
ако је осуђени оболео од тешке болести за чије лечење
нема услова иза решетака. Одлазак у затвор могу одложити
и жене ако су у шестом месецу
трудноће, или имају дете млађе од једне године, све док оно
не напуни три године.
Један од могућих разлога за
одлагање одласка у затвор може бити смрт или тешка бо-

лест брачног друга, детета,
усвојеника, родитеља или
усвојитеља осуђеног.
Почетак издржавања казне
иза решетака може се пролонгирати и ако су супрузи осуђеног остала три месеца до порођаја или ако је од њеног порођаја протекло мање од шест месеци, а нема других чланова домаћинства који би јој помогли.
Одлагање одласка у затвор
је могуће и ако су заједно са
осуђеним на издржавање казне позвани и његов брачни
друг или други члан заједничког домаћинства, или ако је
неко од њих већ у затвору.
Молба може бити одбијена
Оправдани разлози за захтеве
осуђеника да се на издржавање казне јаве касније него што
је предвиђено могу бити и
обављање неодложних пољских или сезонских радова, завршетак важног и неодложног

посла, као и полагање пријављених испита или завршетак
школовања.
Законом је прописано и да
молба за одлагање одласка у
затвор мора бити поднета највише три дана након изречене
казне, да мора бити упућена
председнику надлежног основног суда и да уз њу буду приложени докази. Максималан рок
за доношење одлуке о томе да
ли ће се молба уважити износи
три дана од њеног пријема, а
уколико она није поднета на
време или уз њу нису приложени докази, она се одбацује.
Важно је напоменути да је
максималан законом предвиђен рок за одлагање одласка у
затвор по свим основама шест
месеци, а да је једини изузетак
од тога тешка болест осуђеника и непостојање услова за његово лечење у затвору.
У закону пише и да председници судова имају право да
реагују уколико процене да
осуђеници који су тражили
одлагање злоупотребљавају ту
могућност и да их могу спречити у томе тако што ће наредити њихово хапшење. Та могућност је искоришћена као
основ за одлуку о хапшењу
Кристијана Голубовића и његовом спровођењу у затвор.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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КАКО РЕШИТИ ВИШЕГОДИШЊИ САОБРАЋАЈНИ ПРОБЛЕМ?

НОВОСЕЉАНИ ВАПЕ ЗА СЕМАФОРОМ
У близини школа и
друге важне институције
Надлежни
не дозвољавају,
али подржавају?!
Пре извесног времена група
незадовољних грађана Новог
Села окупила се око намере да
се вишегодишњи проблем коначно реши. Наиме, кроз њихово место пролази међународни коридор Е-70, главни
путни правац ка Румунији, а
сама траса почиње у Португалу и завршава се у Грузији.
Резултат тога је да кроз центар села саобраћа велики број
камиона и возила која развијају
велике брзине и тиме стварају
немалу опасност за Новосељане. Пре свега за оне најмлађе,
будући да се у тој улици налазе
школа, као и обе цркве, Дом
културе, Месна заједница...
Где то (не) може?!
То је био разлог да грађани од
надлежних затраже постављање семафора на главној раскрсници на углу улица Маршала
Тита и Иве Лоле Рибара, чиме
би безбедносни ризици за прелазак деце преко коловоза били знатно умањени. Међутим,
речено им је да на путу такве
важности то није могуће.
У међувремену се испоставило да је саобраћајна светло-

сна сигнализација постављена
на неколико места на коридору Е-70, а да је на Миси то урађено у размаку од свега неколико стотина метара.
У склопу борбе за своја права двадесетак забринутих мештана направило је на „Фејсбуку” профил под називом
„Хоћемо семафор у БНС”, који
прати и подржава преко петсто грађана.
– Годинама нас лажу да се
код нас у селу не сме поставити семафор, јер смо на међународном путу!? А Карловац,
Вршац, насеље Миса, Панчево
– нису?! Годинама наша деца
прелазе тај исти међународни
пут без семафора, док камиони из Украјине, Румуније и
Русије јуре и до сто километара на сат кроз село! Годинама
локална власт не ради ништа

по овом, а ни по другим питањима о проблемима села. Треба ли неко да погине да би нам
поставили семафор за безбедан прелазак наше деце преко
пута? Да ли су грађани Новог
Села грађани другог реда, па
нама не може семафор, а Миси могу два?! На истом међународном путу?! Нема чекања
и ћутања – хоћемо семафор у
Новом Селу за безбедан прелазак наше деце преко међународног пута – кажу чланови
неформалне групе који су желели да остану анонимни.
Све на „Фејс”
Њихово огорчење било је толико да су за 23. март планирали протестну шетњу. То се,
ипак, није догодило, јер су након састанка с представницима Полицијске управе Панчево одлучили да скуп најпре

одложе, да би се потом испоставило да нису добили сагласност за одржавање најављеног скупа.
„Људи из МУП-а Панчево
пружили су нам усмену подршку у нашој борби за семафор
и предложили да је наставимо дипломатским путем. С
обзиром на то да поменута
’диплома тија’ траје још од
2010. године, а обновљена је
2014. године, дописе које смо
слали одговорним особама у
претходном периоду објављиваћемо на ’Фејсбук’ профилу
’Хоћемо семафор у БНС’. Поред тога, 25. марта послали
смо и пријаву за учешће на
конкурсу Министарства саобраћаја, на којем смо поново
затражили поставку семафора. На њима је да нам реше
проблем или да нас одбију –
резултат ћемо знати за месец
дана. И најважније – у случају било какве незгоде на овом
месту, апсолутна одговорност
биће на њима, људима и институцијама којима смо се
обраћали у претходном периоду, а који ништа нису предузели да реше проблем”, наведено је у саопштењу групе Новосељана.
Очигледно је да у том месту
неће бити мира док зелено,
жуто и, посебно, црвено светло не засијају на углу улица
Маршала Тита и Иве Лоле Рибара.

ОД 1. АПРИЛА

Четрнаестица и до Омољице
Лепа „првоаприлска” новост за
све грађане Омољице који користе јавни превоз – од петка,
1. априла, линија 14 градског
аутотранспортног предузећа
биће продужена до Омољице.
Почетна стајалишта су Котеж 2 и омољичка окретница на
излазу према Брестовцу. Поласци ће се радним данима одвијати у интервалу од пола сата, а
викендом, углавном, на сат.
Први полазак с Котежа 2 је
у 4.20 (викендом у 4.50), а по-

следњи у 22.20. С друге стране, возила АТП-а из Омољице
кретаће од 4.45 све до 22.50.
Популарна четрнаестица
саобраћаће преко Котежа 1 и,
као и досад, центра града, јужне индустријске зоне и Старчева.
Ова промена је уследила након преговора људи из омољичке Месне заједнице, градског већника за стамбено-комуналне делатности и руководства АТП-а.

ДРУШТВО ПЧЕЛАРА СТАРЧЕВО

Коста Аћа нови председник
Старчевачко друштво пчелара
недавно је одржало годишњу
скупштину, која је уједно била
и изборна.
Ова изузетно активна организација сваке четири године
бира ново руководство, а према
статуту председник не може да
споји два узастопна мандата.
То је и главни разлог што је на
месту првог међу старчевачким медарима Коста Аћа заменио Пају Орешковића, који је
постао почасни председник и
члан Извршног одбора, као и
Стеван Петровић, Горан Стан-

ковић, Томислав Шкрбић, Пуниша Јовић, Александар Којић
и Живко Старчев.
– Мој претходник је оставио
дубок траг у афирмацији нашег
друштва, па ћу се трудити да
одржим континуитет његовог
рада, пре свега у погледу едуковања наших чланова. Наставићемо с предавањима еминентних стручњака, јер данас су
пчеле веома угрожене, те је од
виталне важности праћење савремених трендова борбе против штетности све веће употребе отрова за заштиту биљака. С

обзиром на то да располажемо
само чланарином коју плаћа
шездесетак чланова, у износу
од хиљаду динара годишње,
пријављиваћемо се на различите конкурсе, првенствено када
је реч о озелењавању околине
Старчева. Већ сам се обратио
НИС-у да нам помогне око набавке дрвета пауловније, а волели бисмо када би надлежни у
ветрозаштитне појасеве око путева уврстили и медоносне
биљке. Досад је сваки наш покушај садње био успешан, али
се веома брзо, „заслугом” без-

обзирних појединаца, испостављало да је труд узалудан – истакао је Коста Аћа.
Нови председник очекује да
ће старчевачки пчелари ускоро на своје име добити парцелу у близини школе, на којој
би била засађена шума од медоносног дрвећа. У плану су и
дружења, екскурзије, као и
обуке за нове чланове.
А места за произвођаче меда има више него довољно, нарочито ако се зна да наш пчелињи нектар спада у најквалитетније на свету.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница ће поново покренути јавну набавку за појачано одржавање дела Улице
Ђуре Јакшића. Чланице
Удружења жена „Сосе” и директорка Дома културе почеле су да планирају обележавање Ускрса.
Банатско Ново Село: Ансамбл „Ђирокана” из Темишвара одржао је целовечерњи концерт у суботу, 26. марта, а учествовали су и КУД
„Др Раду Флора” и дечја фолклорна група Дома културе.
Ова установа припрема документацију за конкурс из
области музичког стваралаштва код Покрајинског секретаријата за културу. Радио-телевизија Војводине ће
у суботу снимати емисију о
новосељанском народном
оркестру, који ће наредног
дана наступити на фестивалу
у Ваљеву под називом „Златни опанак”.
Долово: Доскорашњи министар одбране Братислав Гашић учествовао је на предизборној трибини СНС-а одржаној у уторак, 29. марта, у
великој сали Дома културе.
Рукометашице су са две победе успешно стартовале у
пролећној сезони и налазе се
на првом месту Друге рукометне лиге Србије. Све комисије Месне заједнице активно учествују у проблемима мештана. Удружење винара и виноградара „Свети
Трифун” добило је од Града
неколико машина и опрему
за рад у винограду.
Глогоњ: Ветерани ФК-а „Црвена звезда” одиграли су у
понедељак, 28. марта, пријатељски меч с локалним фуд-

балским клубом, а наступиле
су све саме легенде – Пижон,
Шестић, Бошко Ђуровски,
Бурсаћ, Короман... Дирекција за изградњу и уређење
Панчева ускоро треба да распише јавну набавку за допу-

ну пројектно-техничке документације, што је услов за
добијање употребне дозволе
за зграду Дома културе.
Иваново: Поводом католичког Ускрса приређен је садржајан програм: гостовало је
мађарско путујуће позориште, демонстрирана је игра
попике, фудбалери „Стреле”
одиграли су пријатељску
утакмицу, а малишани су се
такмичили у туцању ускршњим јајима и избору за најлепше јаје.
Јабука: Апелује се на грађане
да очисте кишне канале испред својих кућа како не би
дошло до нежељених последица. Скупштина Месне заједнице је на место председника Извршног одбора, уместо Слађане Богдановић, поставила Милоша Павића.
„Први пролећни ручак јабучких удружења”, у организацији Месне заједнице, биће
приређен у недељу, 3. априла, а грађани се позивају да
дођу у 13 сати.
Качарево: Волонтерска радна
акција садње седам хиљада
стабала живе ограде биће
спроведена у петак, 1. априла,
око 9 сати, на СРЦ-у „Језеро”.
Истог дана почеће и радови
на скидању земљаних банкина у појединим улицама, како
би вода са асфалта лакше могла да отиче у канале.
Омољица: Аутобуси АТП-а на
линији број 14 од 1. априла саобраћаће и до Омољице. Акција добровољног давања крви
биће одржана у уторак, 5. априла, од 8 до 11 сати, у просторијама Месне заједнице, а поред
те институције организатори су
локална амбуланта и Завод за
трансфузију. Комунално предузеће ускоро ће започети садњу
цвећа у центру села.
Старчево: На недавно одржаној изборној скупштини
Одреда извиђача „Надел” за
старешину је поново изабран
Предраг Станковић, његов
заменик је Мирко Трубарац,
а у управи су и Леила Жугић,
Бојан Јовановић и Дејан Милосављевић. Радници комуналног предузећа, поред првог пролећног кошења јавних површина, поправљају
оштећена дечја игралишта.

КОНЦЕРТ ФОЛКЛОРА У НОВОМ СЕЛУ

Сусрет пријатеља

ПОНОВО ВИСОКЕ ВОДЕ У ЈАБУЦИ

Грађани да очисте канале испред својих кућа
Јабука одавно муку мучи с високим површинским и подземним водама. Овај период
године је најкритичнији, посебно у мају, а по обичају најпроблематичније улице су
Омладинска и Гоце Делчева, и
то у деловима ка школи односно центру села.
Председник локалне месне
скупштине Слободан Илић каже да ситуација још увек није
алармантна, с обзиром на то
да се Тамиш повукао у своје
корито, али да се висок водостај тек очекује.
– Апелујем на грађане Јабуке да свако испред своје куће

који у канале бацају грање и
друго ђубре, а појединци су их
чак и свесно закрчили – навео
је Илић.
Радници ЈКП-а „Вод-ком”
прочистили су педесетак метара у Омладинској улици,
али ће то исто морати и грађани испред својих кућа. Нарочито ако се зна да ће комунална инспекција кажњавати оне
несавесне.

очисти кишни канал, како би
вода могла да отиче у дренажне канале. У супротном у

случају јаких киша и подземних вода може доћи до нежељених последица. Има оних

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ансамбл „Ђирокана” из румунског Темишвара одржао
је целовечерњи концерт у суботу, 26. марта, у новосељанској хали спортова.
Тај ансамбл се представио
у пуном светлу, па је поред
кореографија инспирисаних
играма из румунског дела
Баната било приређено и неколико солистичких тачака.
У програму су учествовали и

домаћини – чланови КУД-а
„Др Раду Флора” приказали
су румунски фолклор свог
места, а дечја фолклорна
група Дома културе премијерно је извела игре из рашке
области.
Након завршетка званичног дела манифестације
приређено је дружење, које
је додатно зближило пријатеље из поменутих места.
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КУЛТУРА
О СТВАРАЛАШТВУ МАРКА ЦРНОБРЊЕ

Културни телекс
Музика
Понедељак, 4. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика гитаре и тамбуре и Тамбурашког оркестра „Невен”,
које води проф. Михајло Јовић.
Уторак, 5. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт пијанисткиње Анђеле Бувач.

Изложба
Понедељак, 4. април, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба слика „Сликарство краја” Драгана Војводића.
Уторак, 5. април, 19 сати, Народни музеј: изложба „Исповести југословенске модерне”, у организацији Министраства
одбране РС и Народног музеја Панчево.

Програм за децу
Субота, 2. април, 12 сати, дворана Културног центра: Позоришни матине суботом – представа за децу „Три прасета”
Миливоја Младеновића, у режији Душана Петровића.
Уторак, 5. април, 11 сати и 12.30, дворана Културног центра: драма за децу „Прича о три шкриње”, по мотивима
Шекспировог „Млетачког трговца” (организоване посете
школа).

Књижевност
Уторак, 5. април, 19.30, Градска библиотека: промоција
књиге Лазара Ристовског „Једноставне приче”. Учествују Васа Павковић, књижевни критичар, и аутор.
Четвртак, 7. април, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Ратна заробљеничка писма” Љиљане Каначки (издање Историјског архива Србије).

Петак, 1. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
вече салсе.
Субота, 2. април, 12 сати, Дом омладине: курс калиграфије.
Недеља, 3. април, 17 сати, дворана Дома Војске Србије у
Панчеву: концерт дечјих ансамбала. Организатор је КУД
„Станко Пауновић”.
Уторак, 5. април, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: видео-презентација „Виртуелна шетња обалом Тамиша”,
у организацији УГ „Посети Панчево”. Догађај води новинар
Ненад Живковић.
Среда, 6. април, 19 сати, Градска библиотека: др Лазар
Трифуновић представиће своју књигу „ЈА или ја, ко сам ја?”.
Четвртак, 7. април, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: серијал „Упознај своју природу – Увац”, у организацији
Планинарско-еколошког клуба „Соко”.
Културни центар

пет суб нед пон

НОВЕ АВАНТУРЕ АЛАДИНА

18.00
18.00 18.00
22.00 21.00 20.00 20.00

ВРЕЛИНА (Француски филмски караван)

СВАКОДНЕВИЦА КАО ИНСПИРАЦИЈА
Шта је мотивисало
уметника да почне
да ради едукативне
скулптуре
Радови су успешни
када су између лоше
илустрације и лоше
израде
Видео-презентација под називом „A за шта је та скулптура?” коју је вајар Марко Црнобрња приредио у четвртак, 24.
марта, у Школи цртања Дома
омладине, била је прилика да
окупљени сазнају много тога о
његовом раду. Будући непосредан и отворен за комуникацију, Црнобрња је открио како
се чињеница да је релативно
рано постао отац одразила на
његов уметнички израз. И уопште, испричао је причу о инспирацији, која је за креативног човека свуда где се окрене.
Како је рекао, пошто је на
другој години студија на Ликовној академији у Београду
добио сина, он је ауторски печат у стваралаштву нашао бавећи се, заправо, том својом
новом, очинском улогом. До
краја студија урадио је низ
скулптура под називом „Па-

Једна од Црнобрњиних едукативних скулптура
вле, пази”, које су његовом малом сину Павлу имале да
скрену пажњу на опасности
којих се ваља клонити.
– Ту почиње моје истраживање и откривање непресушног
извора за скулптуре. Посветио
сам се својим животним проблемима, несвесно сам употребио своју вештину у прављењу
скулптура и спонтано избегао
пресију и питање шта треба да
радим као свршени студент а да
то буде занимљиво, лепо и актуелно – објаснио је Црнобрња.
Следећу фазу у његовом стваралаштву представља привре-

мено пресељење с породицом
у кућу на тромеђи Србије, Косова и Црне Горе. Природа и
дружење (сад већ) са двојицом
синова и мештанима у планинском насељу даје нови замајац његовом раду. Тако су
настале његове бројне скулпторске сцене из живота, у којима, углавном, двојица дечака
истражују свет, смишљају несташлуке и расту.
Црнобрњини радови се мењају управо онако како то
стварност налаже, па тако с његовом децом „расту” и скулптуре, а после несташлука наилазе

теме као што су однос деце
према новцу, интернету, вршњацима са улице итд.
– Иако залазе у више подручја уметно сти, јер личе на
луткарско по зо риште или на
илустрације из књига, ипак
су то скулпту ре, само што је
та форма урађена нео тесано
и грубо, јер ја на мерно радим не тач но. За ни мљи во,
док сам био ма ли, те жио сам
да све направим перфектно,
а сад ка да умем да ра дим тако, трудим се да стварам како сам некада једино и знао.
Плашим се да мо је скулп туре не пре ђу у конфекци ју, да
поч ну да личе на играч ке и
оду у банал ност, та ко да ми
одго вара да буду нешто из међу ло ше илустрације и ло ше изра де – обја снио је Цр но брња.
После овог предавања било
би лепо видети самосталну изложбу радова овог аутора у
Панчеву, како би се суграђани
још боље упознали са оним
што он ради. Неки ће се присетити да су пред Градском
управом Панчева пре извесног
времена биле изложене поједине скулптуре Марка Црнобрње, међутим у галеријском
простору би се могло видети
много више радова.

НОВА КЊИГА ЗОРАНА ПЕНЕВСКОГ

Цртице из историје почетака

Тематски програм

СЛЕДЕЋИ ПУТ ЋУ ЦИЉАТИ ПРАВО У СРЦЕ
(Француски филмски караван)

Петак, 1. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У издању „Лагуне” недавно је
објављена књига „Први у Србији – цртице из историје почетака”, коју је приредио наш суграђанин Зоран Пеневски. Он
је, наиме, покушао да одговори
на питања ко је основао српско
краљевство, да ли је Први српски устанак заиста био први
устанак против Османлија, која је прва књига штампана на
српском језику, ко је изумео

први индустријски хуманоидни робот на свету, како је настао први српски харем, ко је
стварно био први српски вампир…
„У овој подстицајној и забавној књизи први пут је на језгровит начин уобличено обиље грађе о подухватима оних који су
нас задужили увођењем новина
како у управљању државом и
економијом, тако и у науци и

САЈАМ МАЛИХ ИЗДАВАЧА

„РАЗБИЈЕНИ КРЧАГ” У ЈАГОДИНИ

Првоаприлски „Фијук”

Награда
Небојши Глоговцу

уто сре чет

19.30
19.30

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Све о мени: моја размишљања,
мој стил, мој живот
Ова књига омогућиће
ти да сачуваш важне
успомене из свог живота управо овде и управо
сада. Забележи своје
мисли, снове и ставове
и добићеш невероватну књигу о себи.
Шта чекаш? Узми
оловку у руке и учини
ову књигу посебном –
баш као што си ти!

Два читаоца који до среде, 6. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Које успомене никада нећете заборавити?”, наградићемо по једним примерком књиге „Све о мени: моја размишљања, мој стил, мој живот”. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

уметности, забави, свакодневном животу. Доносећи први пут
изузетно занимљиве фотографије настале између два светска
рата, ова књига-ризница ће нас
подсетити на стотине чињеница
из историје почетака, пружити
нам нова знања, али и пољуљати стара, подстичући нас да откривамо нове приче из прошлости наше земље”, наводи се на
сајту „Лагуне”.

На Сајму малих издавача
„Фијук”, који ће бити одржан
у петак, 1. априла, од 17 сати,
у „Имагу – Центру урбане културе” (Дечанска 14, Београд),
поред бројних београдских
издавачких кућа и књижара,
као што су ЛОМ, „Беополис”,
„Фабрика књига”, „Комико,
„Бесна кобила” и други, представиће се и поједини панчевачки издавачи. Културни
центар Панчева ће том при-

ликом изложити дела која је
приредио Здравко Зупан, а
уредио Александар Зограф:
„Век стрипа у Србији”, „Вељко
Коцкар – стрип, живот и
смрт”, „Зигомар – маскирани
праведник” и „Ураган”.
„Клуб путника” ће, између
осталог, изложити путописно
издање Уроша Крчадинца
„Бантустан”, а овдашњи „Урлик” ће се представити својом
„Црном кутијом”.

КОНЦЕРТ АНЂЕЛЕ БУВАЧ

Клавирске композиције
Пијанисткиња Анђела Бувач
приредиће концерт у уторак,
5. априла, у 18.30, у сали Музичке школе „Јован Бандур”.
Љубитељи клавирског звука
чуће композиције Ј. С. Баха,
Ф. Шопена, А. Скрјабина и
других.
Анђела Бувач је рођена у
Панчеву. Клавир свира од своје шесте године. Ученица је

четвртог разреда Средње музичке школе „Јован Бандур” у
Панчеву. Почела је у класи Јоване Свирац, а затим је школовање наставила у класи професорке мр Габриеле Динић.
Током школовања је освајала
запажене награде као солисткиња и у камерним ансамблима на домаћим и међународним такмичењима.

У завршници четрдесет петих „Дана комедије” у Јагодини у недељу, 27. марта,
панчевачком глумцу Небојши Глоговцу додељена је
статуета „Ћуран” за једно од
три најбоља глумачка остварења. Ту награду му је донела улога Адама у представи
„Разбијени крчаг” Хајнриха
фон Клајста, у извођењу Југословенског драмског позоришта и у режији Игора Вука
Торбице. Исти комад је у Јагодини освојио још четири
признања.

СУБОТОМ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Курс калиграфије
Сваке суботе почев од 2. априла, у 12 сати, у просторијама
Дома омладине Панчево, професор мр Жељко Комосар држаће бесплатан курс калиграфије, намењен полазницима
свих старосних доба.
Програм курса обухвата
хронолошки развитак фонетских писама и има циљ да полазнике боље упозна са основним принципима рада и исписивања калиграфских писама,
и то путем предавања, видео-презентација и демонстрирања писама кроз историјска
раздобља.
Курс обухвата рад у трајању
од сат и по, а заинтересовани

се могу пријавити на мејл:
info@domomladinepancevo.rs
или телефон 311-315.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗОРАН КИКИ ЛЕСЕНДРИЋ, ФРОНТМЕН ГРУПЕ „ПИЛОТИ”

ДОБРА ЕНЕРГИЈА И ОСМЕХ, И СВЕ ЈЕ ПОТАМАН
волим: енергију и осмех, а то је
више него довољно.
• Поред тога што певате и
предводите бенд, ви такође
пишете текстове и компонујете. Шта вам од тих „послова”
највише прија, у чему највише
уживате: у писању, компоновању или извођењу музике?
– Све је то повезано. Сад,
после годину дана у студију,
једва чекам концерте.
------------------------------------

Наредног петка, 9. априла, у
дворани Културног центра
Панчева биће приређен концерт Кикија Лесендрића и „Пилота”, на којем ће бити представљен албум „Широм затворених очију”. Као увод у тај догађај доносимо кратак интервју
са Зораном Кикијем Лесендрићем и, у сарадњи са агенцијом
„Бард” и Културним центром
Панчева, нудимо вам могућност да освојите два пута по две
улазнице за тај догађај.
ПАНЧЕВАЦ: Какав ће бити
концерт у Панчеву? Које ће
све песме бити на репертоару?
З. ЛЕСЕНДРИЋ: Замишљено је да тај концерт буде делом електричан, а делимично
акустичан. Свираћемо песме
из свих периода до сада, па и
неколико нових.
• На вашем новом албуму
„Широм затворених очију”
има једанаест нумера, од којих
су неке већ познате јавности.
Какав је албум, колико дуго је
настајао, јесте ли задовољни
првим реакцијама публике?
– Албум је сниман око годину дана, а настајао је читаве
три године. Било је много песама које нису снимљене, а неке су улетеле у последњем тренутку. Мислим да је лепо кренуло око албума, а праве реак-

ПО КЛА ЊА МО
УЛА ЗНИ ЦЕ

ције ће, надам се, уследити после концерата у мају и јуну.
• Шта за вас значи период
од 1981. до 1996. године, када
сте с „Пилотима” забележили
вртоглави успех на ексјугословенској рок сцени?
– Лепо време које је, нажалост, прошло. Све се променило, па и сама музика.
• Познато је да сте након
распада састава до 2008. боравили у Грчкој. Да ли сте се и
тамо бавили музиком? Шта је
било пресудно у вашој одлуци
да се вратите у Србију?

– Да, у Грчкој сам имао уговор са дискографском кућом
„Полyграм” да компонујем песме за њихове певаче и то радим и данас. Управо излази албум који сам радио с певачицом Нином Лотсари. А у Србију сам се вратио музички, са албумом „Месец на вратима”, јер
су ме пријатељи убедили да је
глупо да се пензионишем.
• Како бисте описали нови живот вашег бенда, сада под именом
Кики Лесендрић & „Пилоти”?
– Ови момци су бољи од свих
осталих постава. Имају све што

Четири читаоца који до
среде, 6. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Зашто
волим пролеће?”, добиће
двапут по две улазнице за
концерт Кикија Лесендрића и „Пилота” који ће бити
одржан 9. априла у Културном центру Панчева.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
КОНЦЕРТ (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто
цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.

Омаж вољеној глумици

потресно, а опет без патетике,
на сцени је (кроз све три интерпретације) оживљавала Рахела,
загледана у Шекспира, „Леди
Магбет” и суштину драмске

уметности. На моменте рањива, а опет углавном ведра, необична и драга. Хероина која је
преживела нацистичке хајке и
остала оно што јесте, чак и тада. Представа је лишена патетике и посматра ратна времена
осветљавајући људе у њима, како добре, тако и зле, независно
од тога којој су страни припадали.
Уметнички сарадници на
овом комаду били су Јован
Ћирилов и Дара Чаленић, за
видео-рад је заслужан Милош
Томић, композитор је био Вук
Прађовски, а костиме је осмислила Ана Саркисјан. Представу је подржао Савез јеврејских општина Србије, као и
низ медијских кућа.
С. Ћ.

УСПЕСИ КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

ИЗВОР

„БЛИЦ”

Дочекати принца Чарлса
ФОТО И. Ј./РАС СРБИЈА,

гог светског рата. Рахела Ферари је била Јеврејка, рођена у
Земуну, који је у том периоду
био део НДХ. Њено право име
је било Бела Рохел Фрајнд, а
нацистичку окупацију је провела у Београду, кријући се по
таванима и спасавајући се од
фашиста како је знала и умела. Неке од тих животних епизода публика је могла да чује
из „чаробне кутије”, а опет,
много тога се могло замислити и ван изговореног.
Све три глумице су изузетно
добро одговориле на изазов интерпретирања Рахелиног лика,
али је Мирјана Карановић за
нијансу јаче вукла публику ка
себи, у вртлоге уметничког бића заробљеног ужасима окупације, рата и умирања. Дубоко

РАДИОНИЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Све о карикатури
Почев од 2. априла, илустратор и карикатуриста Никола
Драгаш држаће сваког викенда у наредних неколико
месеци радионице карикатуре у Јабуци, Качареву, Банатском Брестовцу и Долову.
Прве у низу биће одржане у
јабучком Дому културе „Кочо Рацин” у суботу и недељу,
2. и 3. априла, од 10 сати.
Уследиће радионице у Качареву, док ће у мају оне бити
приређене у Банатском Брестовцу и Долову. Организатор овог програма је Дом
омладине Панчево.

У Дому Војске Србије у Панчеву у недељу, 3. априла, од 17
сати, биће одржан концерт
дечјих ансамбала КУД-а
„Станко Пауновић НИС–
РНП”. То ће бити тек једна у
низу активности које предстоје ансамблима наведеног културно-уметничког друштва.
Како је рекао Дејан Трифуновић, уметнички директор ансамбла, прво тромесечје 2016.
године обележили су припрема
новог програма и мноштво наступа у земљи и иностранству.
Посебно је интересантно то
што су чланови дечјег ансамбла нижих разреда учествовали
у програму дочека принца Чарлса и војвоткиње од Корнвола,
16. марта, на аеродрому „Нико-

„Риба на дрвету"
Линде Малали Хант
Издавачка кућа „Лагуна"
објавила је роман за децу и
младе „Риба на дрвету"
америчке ауторке Линде
Малали Хант. То је дирљива прича о девојчици која
пати од дислексије и покушава да се уклопи у заједницу која може понекад
бити сурова.
Али је довољно способна
да превари многе. Сваки
пут кад се упише у нову
школу, успева да сакрије да
не зна добро да чита. Уморна је од тога што због дислексије сви мисле да је
„спора" или да је „губитник", али нема снаге да затражи помоћ. Ме утим,
уместо проблематичне девојчице, њен нови наставник види у њој креативно и
оштроумно дете. Кад Али и
нови наставник буду ме
усобно успоставили поверење, све ће се променити...
„Риба на дрвету" је емотивна прича која се обраћа

свима онима који осећају
да се не уклапају у своју
околину и због тога трпе.
Заснован на личном искуству, роман Линде Малали
Хант показује да сви ми
поседујемо одре ене таленте и да ће неуспех доћи само ако се не трудимо довољно.

Два читаоца који до среде, 6. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „У каквим ситуацијама се осећате као да се не
уклапате у своју околину?”, наградићемо по једним примерком књиге„Риба на дрвету” Линде Малали Хант. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

СЕЋАЊЕ НА РАХЕЛУ ФЕРАРИ

Представа „Рахелина кутија”
сцене „Студио ЈДП”, у режији
Николе Јеловца, одиграна је у
петак, 25. марта, на малој сцени Културног центра. Због изузетно великог интересовања
гледалаца исте вечери је изведена у још једном термину,
што се заиста не догађа тако
често (а нарочито када су у
питању дела с тако озбиљном
тематиком).
Реч је о ауторском пројекту
независне продукције „Кино-театар”, иза којег стоји читав
тим уметника. Оригиналан
текст су написали Влада Петрић и Никола Јеловац. У поднаслову комада стоји „Исповест једне глумице у три лица”
и овај комад то свакако јесте.
Међутим, не било каква исповест, већ сведочење прожето
лиризмом, с преплитањима
фиктивних и документарних
делова и с једним емотивним,
топлим и дубоко хуманим погледом на Холокауст и страшна времена која је Рахела успела да победи.
Три глумице: Нада Шаргин,
Мирјана Карановић и Бранка
Петрић тумаче Рахелин лик
из три периода њеног живота.
Велика кутија (коју су веома
лепо и изражајно дизајнирали
Бојана Синђић и Милоје Марковић) служила је као један
велики времеплов у таму Дру-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ла Тесла” у Београду. Угледне
госте из Велике Британије дочекали су у народним ношњама из централне Србије.
Поред других бројних наступа,
ваља истаћи и да је народни оркестар овог КУД-а учествовао на
смотри српских фолклорних ансамбала Швајцарске, одржаној
12. марта у Дитикону код Цириха. Том приликом су премијерно
изведене „Игре сарајевског поља”, а оркестар је наступио као
инструментална пратња фолклорног ансамбла КУД-а „Слога”
из Цириха. Ансамблима су додељене златна плакета и специјална награда за најуспешнију нову
кореографију, чији је аутор Дејан
Трифуновић, у музичком аранжману Здравка Ранисављевића.

МОЈ

избор МОЈ

Страхови човека
21. века
Велибор Николић,
дипл. андрагог и
фронтмен групе „Бриганд"
КЊИГА: „Мантрап” Синклера Луиса је моја врста
ескапизма – иде се на северозапад или на југоисток.
Атмосферична и опуштајућа, то је прича о риболову на
реци у Винипегу. Човек града, уморан од фрке и гужве,
одлази у природу да поново
открије мир у себи. Код Луисове литературе је најбоље
то што нас не замара епитетима, већ нам оставља простор да тестирамо сопствену
моћ имагинације. Мислим
да је нама који живимо у
граду, све чешће баш то потребно. Мало бекства од
стварности кроз природу.
МУЗИКА: Aлбум „OK Computer” бенда „Radiohead” је
„Револвер” нашег времена.
Прошло је скоро 20 година
од његовог изласка и увек
му се враћам. Не знам за
албум који је тако добро
ис та као стра хо ве чо ве ка
21. века. Довољно прелеп
да на њега обрате пажњу и
шире масе, довољно уметнички да и даље звучи као
да је ју че сни мљен. На
овом албуму је бенд сазрео
и решио неке раније дилеме у свом правцу. Посебно
бих издвојио песме „Paranoid Android” и „The Tourist”. „Radiohead” су одлична врата за алтернативни
рок. Захваљујући бесомучном форсирању овог албума касније сам лакше пригрлио многе бендове (тренутно су ми највећа опсесија „My Bloody Valentine”
и „Bardo Pond”).

ФИЛМ: „The Witch” Роберта
Егерса представљен је као
хорор, али више вози као
трилер. Почетком 17. века
вишечлана породица побожних енглеских досељеника
у Нову Енглеску бива протерана у дивљину и креће да
функционише у свом сеоском домаћинству. У међувремену почиње да их терорише ентитет који они једноставно називају „Вештица”. Делује као премиса једноставног и типичног хорор
филма, међутим „The Witch”
је много више од тога. Најсроднији је култном филму
„Possession” и бави се женским поривима на врло сличан начин. Овај филм по
квалитету приказивања борбе сатанског (свет природе)
и хришћанског (човекова
реакција на природу) превазилази и многе култне класике као што су „Розмарина
беба” или „Омен”. Филм који није за свакога (појављује
се и сам Нечастиви, и то на
врло оригиналан начин),
али оставља простора за
преиспитивање нас самих.
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КУЛТУРА: КОВИН

ДРУШТВО, ПОЛИТИКА: ОПОВО

Смотра рецитатора

МАЛА ОПШТИНА СА ОЗБИЉНИМ АМБИЦИЈАМА

Четрдесет седма Градска
смотра „Песниче народа
мог” биће одржана у суботу,
2. априла, у Дому омладине.
Најављено је да ће се од 10
сати такмичити ученици од
првог до четвртог разреда,
од 12 сати старији основци
(од петог до осмог разреда),
а након тога, од 14 сати,
средњошколци и чланови
културно-уметничких друштава.

Најбољи рецитатори ће се
потом такмичити на Регионалној смотри јужног Баната
у Ковину, 8. априла, а покрајинска смотра биће приређена у Сечњу од 21. до 23.
априла.
Најуспешнијим рецитаторима на Градској смотри биће
уручене књиге. Организатор
овог програма је Културно-просветна заједница Панчево.

ПРЕКО МОСТА

ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ У СМЕДЕРЕВУ

Шеснаест
„Нушићевих дана”
Од 1. до 16. априла у Смедереву ће бити одржан традиционалан 33. позоришни
фестивал „Нушићеви дани”,
током којег ће бити приказано десетак представа, а
биће приређени и промоција монографије о Мири Бањац (6. априла), изложба
„Традиционални Нушић ви-

априла) у режији Мирослава Трифуновића – Градског
позоришта „Абрашевић” из
Ваљева.
Од 10. до 15. априла од 20
сати, у званичном делу фестивала, редом ће се приказивати представе: „Палилулски роман” Бранислава
Нушића, у режији Егона Са-

ђен очима младих уметника” (7. априла у 19.45) и вече с глумцем Иваном Бекјаревим, добитником Нушићеве награде за животно дело (исте вечери, 7. априла,
након свечаног отварања
манифестације).
У претфестивалском делу програма публика ће моћи да погледа комаде: „Господин посланик / Љубавници 2” (1. априла) и „Ловци на мираз” (7. априла),
обе у режији Радета Вукотића и у извођењу позоришта „Призор” из Београда,
затим „Свет” Бранислава
Нушића у режији Дејана
Цицмиловића, те представу
„Каролина Нојбер” (9.

вина (Београдско драмско
позориште),
„Струјосек”
Александра Радивојевића
(„Атеље 212”), „Бизарно”
Жељка Хубача (Народно позориште из Београда и Шабачко позориште), „Мајстори, мајстори” Горана Марковића (Позориште „Бошко
Буха”), „Лаки комад” Небојше Ромчевића (Културни
центар Чукарица) и „Клаустрофобична комедија” Душана Ковачевића („Звездара театар”).
Последњег фестивалског
дана, 16. априла, у великој
дворани Центра за културу
Смедерева уследиће проглашење победника и додела награда.
Д. М.

Регионална депонија
отвара врата
органској
пољопривреди
Новац уложен у
спорт смањиће
издатке за здравство
Опово је једна од најмањих и
најнеразвијенијих општина у
Војводини, а налази се у непосредној близини Панчева, које
је један од највећих и најразвијенијих градова у Покрајини, и
на свега тридесетак километара од Београда. Управо због наведених чињеница немали број
Оповчана ради у овим градовима, јер је пољопривреда примарна делатност у њиховој
родној општини. У Опову, Баранди, Сакулама и Сефкерину
живи око 10.500 становника.
Локална скупштина има 25
одборника, а владајућу већину
од септембра прошле године
чине СНС, ПУПС, Група грађана „Милорад Солдатовић” и
Листа против корупције. Опозицију чине само двоје одборника Лиге социјалдемократа
Војводине.
Председник општине Милош Марков, напредњак, рекао је да ће тај податак некоме
можда изгледати чудно, али
да је за малу средину нормална заједничка жеља политичких фактора да раде на њеном
просперитету.
Марков је напоменуо како
је општински буџет нешто ве-

Централни парк у малом банатском месту
ћи од двеста милиона динара,
што је довољно само за одржавање основних функција локалне самоуправе. Упркос томе, има неких инвестиција у
инфраструктуру.
– Кад год уштедимо нешто
буџетског новца, употребимо
га да асфалтирамо неку улицу.
Правимо приступне рампе за
инвалиде и паркинге тамо где
су неопходни, а у наредном
периоду ћемо појачати одржавање зелених површина и
оживети запуштене паркове у
осталим местима у општини.

Драго ми је што ћемо убрзо
отворити филијалу РФЗО-а,
јер смо били једина општина у
јужном Банату која је није
имала, па су људи морали у
Панчеву да оверавају здравствене књижице – испричао је
Марков.
Он је додао како су дивље
депоније највећи комунални
проблем. Међутим, захваљујући сарадњи с Панчевом и
отварању регионалне депоније
на Доловачком путу, и то ће
бити решено. У току је усвајање докумената у двема локал-

Ђурица Савков, помоћник председника општине, и Милош Марков

ним скупштинама који ће
омогућити заједничко коришћење тог објекта.
– Имам добру сарадњу у вези
с тим с градоначелником Сашом Павловим и сада се бавимо формирањем цене одношења отпада коју би наши грађани могли да поднесу. Збрињавањем смећа у Опову тренутно
се бави једна аустријска фирма
која га одвози на не баш условну депонију. Амбиција нам је
да, захваљујући регионалној
депонији у Панчеву, уклонимо
све смеће и направимо еколошки чисту општину како бисмо
развијали органску производњу. На томе већ сарађујемо са
Институтом „Тамиш”. Следећи
корак је развој руралног туризма да бисмо Панчевцима понудили добар викенд-одмор по
приступачним ценама – открио
је Марков.
Председник Општине Опово поносан је на то што грађани, захваљујући буџетским
средствима у локалном дому
здравља, имају 17 лекара различитих специјалности, па
ретко морају ту врсту помоћи
да затраже у Панчеву или Београду. Ипак, напомиње да ће у
наредном периоду више новца
бити улагано у спорт, јер се
држи девизе: „Динар дат за
спорт је три динара мање за
здравство”.
Д. Вукашиновић

ПОЛИТИКА, ХРОНИКА: ВРШАЦ

Бездан пун сумњивих активности
Бројна питања засад без одговора
са званичног места, хоће ли се то
променити?
У сарадњи с људима блиским истражним органима „Панчевац” је дошао до података који
треба да буду интересантни, пре свих, новом
окружном јавном тужиоцу и његовом заменику, јер их је доскорашњи састав тужилаштва,
најблаже речено, игнорисао: и поред уредно
поднетих пријава, тужилаштво у Панчеву
предмете до данашњег дана није узело у разматрање, односно нити је пријаве одбацило као
неосноване, нити је преузело законом обавезујуће радње.
Почнимо са случајем од пре око четири и
по године. Тада је инспектор за привредни
криминал извршио контролу и поднео кривичну пријаву за дело фалсификовања службене исправе, и то за набавку возила за посебне намене против фирме из Смедерева, као
добављача, и ДП „Други октобар”, као купца.
Све то било је предмет истраге и кривичног
гоњења полиције и тужилаштва, а за десет од
18 возила утврђено је да су фалсификовани
бројеви мотора и шасије.
Основна питања су: каква ће бити судбина
поменуте пријаве; ко је и на који начин извршио регистрацију, а која фирма и које лице у
њој технички преглед возила; због чега је ДП
„Други октобар” годинама давао аванс добавља-

Шљивић са сарадницом
чу возила из Смедерева, а иста возила поменутој фирми плаћао узимајући кредите из пословних банака; да ли је давање „аванса” добављачима, а плаћање из кредита била пракса и
према другим добављачима и подизвођачима;
каква је улога у овим радњама власника Ауто-центра „Урмико”, пословног и партијског
партнера Љубисава Шљивића, јер се основано

сумња да је тај ауто-центар извршио технички
преглед и регистрацију поменутих возила.
Занимљиво би било да се законски распетља
и следеће: шта се десило с кривичним пријавама које је поднео ОМВ због незаконитог стављања хипотеке на земљиште на којем је изграђена ОМВ-ова бензинска пумпа, а без њиховог
знања или сагласности; каква је улога компаније „Расинг” као подизвођача и суоснивача заједничког предузећа; да ли су тој компанији и „Бакић колору” уплаћивани аванси или позајмице
по било ком основу, те ако јесу, зашто, колико и
по чијем налогу; ко је био надзорни орган и по
ком основу су одобравани и исплаћивани износи за накнадне и непредвиђене радове.
Интересантни би били и егзактни одговори
на ова питања: на који начин, из чијих средстава и који износ је исплаћен компанији „Бакић
колор” за куповину дуплекс стана у Улици
Жарка Зрењанина у Вршцу на име Мирјане
Шљивић; како је купљена кућа, укњижена на
име Александра Шљивића, у износу од 140.000
евра и ко је новац исплатио бившем власнику
Дарку Миловићу.
Интерес јавности је да зна: колико је људи у
сталном радном односу у јавном предузећу
„Други октобар” и да ли је и, ако јесте, када је
расписан конкурс за пријем радника; због чега
ЈКП „Други октобар” није доставио регистар запослених оснивачу, који је у обавези да сваког
месеца доставља републичким органима, преко
администрације Града Вршца; да ли су Градска

управа и надлежни органи града Вршца покренули поступак против Љубисава Шљивића због
повреде закона о јавној управи и неприказивања броја запослених кроз регистар.
Ради престанка спекулација важно је знати:
на који начин и чијим новцем је исплаћен износ од 170.000 евра за куповину стоваришта
„Игма Уљма” у стечају на простору некадашњег
бувљака, где су се као купци легитимисале
Мирјана Шљивић и Драгана Пешић (ћерка
контроверзног шефа правне службе ЈКП-а
„Други октобар”); по ком основу је тада друштвено предузеће „Други октобар” изградило
кафилерију у градској грађевинској зони, што је
супротно одредбама закона који прописује минималну удаљеност од града, као и ко је извршио технички пријем објекта и дао потребне
ветеринарско-санитарне сагласности; колико је
новца исплаћено предузећу „Урмико” на име
накнаде за коришћење земљишта за изградњу
кафилерије, односно стационара за псе луталице; због чега је износ од 720 милиона динара
„Други октобар” годинама књиговодствено водио као нераспоређену добит, а истовремено
користио средства самодоприноса за изградњу
сопствене инфраструктуре, чију је употребу и
одржавање грађанима наплаћивао.
И на крају, што не значи да је то најмање важно: да ли је имовинска карта породице Шљивић у складу с примањима чланова и њиховим
пореским пријавама?
Ко пита, не скита...
М. Г.
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ПРВИ МОДЕРАН СПОРТСКИ АУТОМОБИЛ

ДВАДЕСЕТ ЗА ЦЕНУ ЈЕДНОГ

Три карбуратора на
шест цилиндара
Модел 328 као узор
за даљу производњу
„Бе-Ем-Ве” је произвођач чији се аутомобили одликују
спортским перформансама и
луксузом, чиме и придобија
љубитеље брзе вожње који аутомобилом желе и да изразе
свој став. Да бисмо дошли до
одговора на питање како је
све почело, морамо се вратити у тридесете године прошлог века.
Концепт „помешај и уклопи”
Свега осам година након
оснивања фабрике за производњу возила „Бе-Ем-Ве”,
1936. године, возач Ерст Хене
је победио на стази „Нирбургринг” у прототипу аутомобила са ознаком 328. Све је почело 1928, када је фабрика из
Минхена купила компанију
„Дикси”, која је производила
аутомобиле по лиценци
„остина седам”.
Инжењери пуни ентузијазма сматрали су да поменути
модел није довољно добар и
започели су рад на његовом
усавршавању. Акценат је био
на трапу и мотору, а резултат
је први „бе-ем-ве”, модел 303.
Аутомобил је поседовао шестоцилиндрични агрегат, с
вентилима на врху главе мотора. Унапређења су представљала веома добру основу за

даљи развој, поготову моћних,
спортских аутомобила, што је
компанија схватила и наставила у том правцу. Међутим, „БеЕм-Ве” је још увек био млада
фабрика која није имала ресурсе као већи и старији произвођачи, због чега се окренула јединственом и револуционарном начину производње
нових модела – „помешај и
уклопи”.
По овом принципу је настао и „јунак” наше приче –
модел 328, који је имао шасију, вешање и осовине модела
319, блок цилиндара и хидрауличне кочнице су преузети с
модела 326, а каросерија и
стилски елементи позајмљени су с модела 319. За комби-

новање компонената био је
одговоран главни инжењер
Фриц Фидлер, који је на овај
начин створио возило које је
било лако, али с довољно крутом шасијом и адекватним
огибљењем. Тако је настао
модел 328, према мишљењу
многих – први прави модеран
спортски аутомобил.
Двосед удобан као лимузина
Шестоцилиндрични мотор је,
додуше, модернизован и сада
је имао унапређену главу која
је прекривала сферичне коморе за сагоревање и имала је
једну брегасту осовину. Такав
концепт, за који је заслужан
Рудолф Шлајхер, постао је
популаран код британских
произвођача током педесетих
година, поготову код „Купера”. Дволитарски агрегат је
имао снагу од 80 „коња”, што
је за то време био прилично
добар резултат.
Аутомобил је био двосед, а
каросерија првих прототипова
је прављена од алуминијума,
због чега се тежина возила
знатно смањила, а „Бе-Ем-Ве”
је технолошки био испред
знатно моћније конкуренције.
Продаја је почела крајем лета
1936, а модел 328 је својим

власницима, поред спортских
перформанси, пружао и веома
удобну вожњу, која је могла да
се пореди с вожњом најбољим
аутомобилима тог времена
намењеним за дуга путовања.
Када говоримо о резултатима у ауто-спорту, требало би
нам много времена да набројимо сва одличја која су освајали возачи широм Европе на
најпрестижнијим тркама. Доминација модела 328 наставила се годинама након тога, а и
после Другог светског рата, па
произвођач из Баварске враћа
свој углед након капитулације
Трећег рајха. У периоду од
1936. до 1939. године направљено је укупно 426 ових аутомобила, а претпоставља се
да нешто мање од њих двеста
постоји и данас.
Прави љубитељи олдтајмера издвајају веома високе своте новца на аукцијским продајама, а бележи се да су поједини добро очувани примерци продати за нешто више од
три стотине хиљада долара.
То би била цена ветра у коси
за воланом модела 328, на
основу којег је некадашњи
произвођач авионских компонената изградио репутацију
коју чува и данас.

Вре ме електричних ауто мо би ла сва ка ко до ла зи.
Не знамо тачно када ће се
то десити код нас, али у
раз ви је ни јим кра је ви ма
света ауто мо били на струју се уве ли ко во зе. Они су
у сва ком по гле ду еко ло шки прихватљивији и далеко ефикаснији од во зила с класичним мо то ром.
Иско ришћење електричне
енергије из батерије је 80
про цената, док се енергија
из фо силних го рива у мо то ру са унутрашњим саго ревањем иско ристи свега
26 од сто.

„Ролс-ројс” је и данас симбол луксуза и престижа, али
не и скупог аутомобила. Суперспортски аутомобили
лимитираних серија већ неколико година достижу
астрономске цене, па тако
рецимо један „ламборгини
венено” кошта око четири
милиона долара. За тај новац може се купити приближно двадесет „ролсева”.

„Мини купер” је свакако један од најпопуларнијих аутомобила свих времена. О
томе сведочи чињеница да
су га поседовале многе познате личности, а између
осталог и сва четири члана
„Битлса”. Џорџ Харисон је
свој примерак офарбао разним бојама у цветном дезену, а његов „психо-мини”,
како га је назвао, појављује
се у филму „Меџикал мистери тур”.

Берта Бенц је жена која се
усудила да прва крене у вожњу аутомобила на дуже релација. Године 1886. је дистанца од 106 километара
била дугачка за тадашње
појмове и аутомобиле, а
трајала је два дана.

Аутомобили за комерцијалну употребу имају приближно 30.000 делова, а болиди
„формуле 1” се састоје од
скоро 80.000 компонената.

Чак три модела компаније
„Фолксваген” налазе се на
листи најпродаванијих аутомобила у историји. То су
„буба”, „голф” и „пасат”.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

КВАЛИТЕТ УЗРОКУЈЕ КВАРОВЕ
Аутомобили с дизел-моторима
су пријемчиви за наше возаче због мале потрошње и
перформанси, мада су и мало скупљи када је редовно
одржавање у питању. Ако
говоримо о непредвиђеним
посетама сервисима, односно кваровима, власници
„дизелаша” су сигурно у незавидној позицији.
Регулатор притиска, пумпа
за гориво, вентили, сензори и
инјектори су делови који најчешће страдају услед једне
појаве – лошег квалитета горива. Иако су деривати квалитетнији него ранијих година, и даље је питање какво је
гориво које сипамо. Технологија производње нафтних де-

Оно што највише треба да
брине возаче оваквих аутомобила, јесте квар на дизнама. Нечистоће из горива запуше микронске отворе на
бризгаљкама за дизел, а
услед тога мотор не добија
довољну количину горива.
Сервисирање инјектора се
може урадити само у специјализованим сервисима, а
репарација једног може коштати и до 300 евра. Стога
пре куповине аутомобила,
новог или половног, размислите да ли ће то бити „бензинац” или дизел. Уколико
желите искључиво аутомобил с погоном на друго поменуто гориво, саветујемо
вам да чешће мењате фил-

ривата у иностранству је далеко напреднија од оне коју
имамо у Србији, па тако дизел који се точи у Европи у себи садржи довољну количину
супстанце која служи као
маст за подмазивање делова у
склопу, што код нас није случај. Кад откаже пумпа за гориво, сервис овог склопа није
толико скуп, јер се она може
репарирати заменом делова.
Након интервенције сервисера она се тестира и уколико
задовољава прописане параметре у раду, враћа се на своје место.

тер горива, а дизел сипајте
на пумпама чији су апарати
за точење опремљени филтерима. Тако ћете бар донекле бити сигурни да у гориву неће бити ситних честица које ће вам направити
проблем и „бацити” вас у
непотребан трошак.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

БМВ 316, 2002, одличан,
очуван. 060/028-14-80.
(217267)

СКУТЕР Piaggio Beverly
500, гаражиран, регистрован, кацига, 25000??, 1.850
евра. 063/734-52-25.(СМС)

ПЕЖО 106, 1.1, 2001, власник, регистрован.
064/866-24-57. (217262)

ПАСАТ н 2, караван, нерегистрован, лимаријски добар, мотор добар, нове гуме, договор. 063/717-1233. (216879)
ВОЛВО С 40,1.9 ТД, 2002.
годиште, сив, АБС, клима,
власник, регистрован,
2.750 евра. 064/206-30-24.
(216943)
КОМБИ фолксваген путнички 8 + 1, дизел, као
нов, 2002. Власник.
063/436-863. (216934)
ФОЛКСВАГЕН поло 2001.
годиште, 1.0, у одличном
стању, први власник.
063/823-29-61. (216983)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2006.
годиште, у одличном стању. 063/165-00-42.
(217008)
РЕНО твиног 1.2, 2003,
атестиран плин, кожа, панорама кров, алу фелне.
064/130-36-02. (217299)
ШКОДА фабија, амбијент,
1,4, 2008, 82.000 км, власник. 064/130-36-02.
(217299)
ЗАСТАВА 101, скала, 55,
1996, истекла регистрација, у возном стању.
064/130-36-02. (217299)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2007, атестиран плин, пет година
власник. 064/130-36-02.
(217299)
ОПЕЛ астра Ф караван,
1996, бензин, плин, 1.000
евра. 062/847-34-83.
(217294)
НИСАН караван, 1996,
бензинац, управо регистрован, одличан мотор.
065/333-55-25.
(217310)
ОПЕЛ корса Б, 1.4, 1996.
060/644-04-46. (217287)

marketing@pancevac-online.rs

КОМБИ застава ривал, теретни, повишен, продужен,
2004. годиште. 060/028-1480. (217267)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003 годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23.(СМС)

АУТО-КОД кључеви, израда кључева, кључ сервис.
Светог Саве 14. 065/28288-28. (215749)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2007, власник, 060/375-7711. (217226)

КУПУЈЕМ кола исправна,
неисправна, од 70 до 1.000
евра. 063/165-83-75.
(217091)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (217012)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, долазим на
позив, од 80 до 800 евра.
062/193-36-05. (217091)

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправак телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића
28, 353-463. (217131)

ПРОДАЈЕМ опел рекорд,
1983, регистрован, плин
атест, 350 евра. 064/23052-21. (217234)

МАШИНЕ

ФОРД галакси рестајлинг,
1.9 ТДИ, 2004. власник.
061/293-33-26. (217248)

ПРОДАЈЕМ сејач за кукуруз, четвороредни franc
kleine, плуг двобраздни олт
10 цоли, дрљачу четворокрилну. 061/689-86-11.
(216922)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, металик, власник, одличан.
069/504-55-93. (217189)
ДЕЛОВИ југо кец, суза, мотори, петостепени мењачи,
алу фелне. 064/856-60-65.
(217178)
ЈУГО корал ин, 1.1, 2006,
атестиран плин,гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(217178)
ОПЕЛ омега, 2.0, 1988, аутомтик, регистрован до октобра, атестиран плин.
064/197-28-24. (217155)
АСТРАЉ Г караван 2002,
2.0 дизел, 2.400 евра, могућа замена за јефтније.
065/557-81-42. (217046)
ПУНТО 1.2, 2001, петора
врата, одличан, регистрован, 1.450 евра. 064/32177-99. (217034)
СЕАТ алтеа ХЛ, 1.9 ТДИ,
2008, купљен у Србији,
11.650 км, први власник,
изузетна опрема, 7.500
евра. Замена за скупљи.
345-534, 064/246-05-71. (и)
СУЗУКИ свифт, 1997, 1.0,
регистрован, власник,
1.000 евра. 062/537-710.
(217193)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 – 700
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. 216569)
КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра. Исплата одмах. Позовите, 064/300-40-01.

ТВ половни из увоза, 37,
54, 66, 72. 348-975,
066/348-975. (217073)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ култиватор нов
дизел, 8 коња, бурад нова,
храстова. 064/456-05-85.
(216991)
ПРОДАЈЕМ приколицу 7
тона змај, са папирима.
063/728-25-14. (217163)
ПНЕУМАТСКА сејалица
нодет, четири реда, прскалица морава 440 л, дрљача
четири крила, леватор 9 м,
једнобраздни плуг ИМТ.
064/197-28-24. (217155)
ПРИКОЛИЦА кикинда 3
тоне, растуривач, прскалица морава, четворедни
шпартач. 633-256.
(217312)
ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач
4 реда и плуг ИМТ 757/3.
063/376-302. (217285)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,
Котеж 2. 063/313-568.
(217249)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(217078)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (216929)

ПОНУДА

БЕТОНСКЕ стубове 15 комада од 2,60 м, жицу за
ограду 34 м и моторну
бензинску пумпу, три цола.
066/357-870. (217308)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде
за степеништа и терасе,
ПВЦ и АЛУ столарија.
063/801-84-76, 065/80184-76. (216199)
ПРОДАЈЕМ индустријске
машине за шивење, ендлерица, оверлок ибердек,
равна. 064/191-64-95.
(216210)
КОКЕ носиље 150 дин/комад. Старчево. 013/631989, 064/141-54-38.
(216219)

ПРОДАЈЕМ ловачки карабин са оптиком, лицу са
дозволом. 063/537-003.
(216940)

НА ПРОДАЈУ два двокрилна прозора са вакум стаклом, 140 х 140. Тел.
066/329-94-31. (217079)

ПРОДАЈЕМ вишенаменске
столице, одличне, квалитетне, повољно. 061/11098-10. (217100)

ПРОДАЈЕМ 40 ЛР друштава. 063/627-425, 013/627467. (216132)

ТОПЛОТНЕ пумпе свих
снага (70 – 400 м2), најекономичнији вид грејања.
062/118-26-81. (216937)

ПРОДАЈЕМ три краве са
теладима, две стеоне и телад - више комада.
064/344-74-40.
(217126)

ПОДАЈЕМ струг за обраду
дрвета. 063/865-80-73. (

РАСАД парадајза, краставаца, паприке, продајем,
Брестовац. 064/140-50-23,
062/165-70-20, 013/626285. (216091)
ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(216793)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва-ражањ.
064/997-79-09. (216868)
РАСАДНИК украсних четинара, Качарево. 065/82090-15. (216609)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански
пут, повољно, могућ сваки
договор. 066/385-289.
(216020)
СТИЛСКИ салон комплет,
тросед, две фотеље и сточић. Дрвени део је од ораховине, мебл је сомотски
штоф, беж боје. У одличном стању. Нов је плаћен
800 евра, дајемо за 500.
062/869-40-24. (216883)
ПРОДАЈЕМ пчеле, друштва
на ЛР кошницама.
063/108-55-48. (216875)
ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање штил 118, скоро
нов, тример штил 350, мало коришћен, бушилица
стона, већа – првомајска
Загреб. 063/186-00-39.
(216913)
ОРМАР, кревет, витрина,
фотеље, сточићи, шпорет,
душек, комода, судопера.
069/353-07-57. (216916)
КАЗАН за топљење масти,
троножац, корито и прибор за клање свиња на
продају. 063/778-62-81.
(216925)
ПРОДАЈЕМ пијанино марке петроф. Тел. 334-738.
(216965)
РАДИЈАТОРИ тростубни,
тучани, 580 мм висине. Цена по договору. 061/19260-55. (216952)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућност
клања, печења. 060/03711-96, 064/290-50-29.
(217180)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(217177)
МОТОРНА прскалица 100
л, чивилук на точковима.
063/879-51-40.
(217078)
ВЕШ-МАШИНЕ горење и
бош, пластична када 1.4 м,
огледало са ормарићем,
тепих 1.8 х 1.8, очуван.
063/359-276, 062/591-488.
(217074)

ПРОДАЈЕМ машину за судове горење, А класа.
063/775-99-86, 372-144.
(217132)

ПРОДАЈЕМ потпуно нов
том, Иво Андрић, 17 књига, тврди повез, 60 евра.
063/470-817. (217060)
ПРОДАЈЕМ добру половну
грађу. Звездан, 063/224435. (217053)

Петак, 1. април 2016.

ОГЛАСИ

КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево, 70 м2,
плац 5,42 ара. 064/651-1622. (216623)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30
м2 помоћни објекат, на
Маргити, власник.
064/248-90-16. (216993)

ТВ, фрижидер, бицикл, косачица, веш-машина, машина за судове. 061/63199-26. (217010)

НОВА МИСА, стан 39 м2,
укњижен, грејање, приземље, 20.000. Власник.
063/727-76-29. (216890)

КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ,
прелепа кућа 270 м2,
2.5ара, 125.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

КИРБИ нов, шерпе коплет
ростфрај, трпезаријски
сто, столице, терасни сто,
столице, фотеље. 064/95551-85. (216977)

ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу, 14 ари, улагања потребна. 013/251-96-03,
064/226-67-31. (216888)

ПЛАЦЕВИ, Кудељарац, 32
ара, 25.000 или замена за
стан, стара Миса, 5 ари,
16.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ламинат друга
класа, 10-75 м2. 060/13056-54. (216968)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
оштећен, 3.000, лежај, фотеља мојца, 3.000.
064/866-25-83. (216968)
ПРОДАЈЕМ палму урму,
повољно. 064/286-18-51.
(216897)
НА ПРОДАЈУ дечја соба за
основце и половни намештај. Тел. 060/391-79-46.
(216988)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и шест
столица, улазна храстова
врата. Тел. 013/251-32-14.
(216990)
ПОВОЉНО продајем ТА
пећ од 3 кв и кварцну грејалицу. 064/509-44-23.
(216994)

ПРАСИЋИ 200 динара, пилићи, слама, на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(217302)
ШАРПЛАНИНЦИ шампионског порекла, стари два
месеца. 063/745-06-29,
013/626-764. (217301)
ПРОДАЈЕМ пилиће, храну
за псе, кости од пилећих
груди, 30% меса. 065/51213-91. (217288)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, замрзивач вертиикални, фрижидер комбиновани, откуп неисправних. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (217286)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
шест столица, стилски рад,
пуно дрво, трпезаријска
трокрилна витрина.
064/558-95-40. (217269)
ЦИГЛА, велики формат,
цена 12 динара комад.
064/235-08-15. (217263)
ПРОДАЈЕМ багат машину
славица, на струју, све метално, кабинет. 064/21232-94. (217130)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца, витрину, комоду, сто + четири столице,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, дечја колица, телевизоре, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме, бицикле, разно. 063/107-7866. (217014)

КУПУЈЕМ ордење, медаље,
пенкала, сатове, ручне,
џепне, стари новац.
064/867-48-11. (2178127)
КУПУЈЕМ очуван полован
намештај, плинске боце,
ћилиме, завесе, кухиње.
066/900-79-04. (217147)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе,
старе каблове. 060/521-9340. (217152)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/206-2624. (217260)
КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, замрзиваче, вешмашине, фрижидере, телевизоре. 061/322-04-94.
(217260)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (217264)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве на Дубокој бари. 064/144-32-23.
(СМС)
ЈАБУЧКИ, спратна, вода,
струја, плин, 600, 8.4, само
33.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4655)
МИСА ПР+ПК, 110, усељива, вреди, само 32.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (4655)
МАКСИМА ГОРКОГ, салонски тип куће на 7 ари,
75.000. (396), 317-634,
061/662-91-48. (4655)
ДОЛОВО, лепа кућа на 16
ари, 18.000. (396), 317634, 061/662-91-48. (4655)
КУЋА, Улица Лава Толстоја, парцела 1/1, од 2 ара,
90 м2 стамбеног, 37 м2 пословног простора, колски
улаз. 063/812-06-89.

ПЕЛЕТ, продајем преосталу количину. 063/774-2484. (217230)

ХИТНО продајем кућу у
центру села Гаја. 064/25996-59, 064/908-03-10.
(216899)
КУЋА 180 м2, спратна, власник, Книћанинова, два купатила, 71.000. Замена.
064/948-75-53. (216902)
КУЋА за рушење, 2.3 ара,
Првомајска, 18.500 евра.
061/155-72-40. (216923)
ПРОДАЈЕМ у центру Панчева стару кућу за рушење,
сва инфраструктура. Повољно. 060/353-99-10.
(216+64)
ПРОДАЈЕМ две њиве на Јабучком путу и плац 10 ари
код „Пивашевића”. Може
преко рачуна. 060/353-9910. (216964)
ПРОДАЈЕМ нову спратну
кућу, завршни радови, нова Миса, власништво.
064/221-36-12. (2316957)
ПРОДАЈЕМ земљу површине 14 ари, у Старчеву, близу ПИК-а. 064/437-64-33.
(216941)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, у
Панчеву, могућ сваки договор. Хитно. 064/902-28-80.
(216938)

БАВАНИШТАНСКИ, нова
двособна, 67 м2, 5 ари,
34.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
укњижена, власник, договор. 065/258-87-77.
(216934)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старом Тамишу, власник,
укњижена. Повољно.
064/143-01-78. (216932)
ЦЕНТАР, М. Пијаде, ку ћа
110 м2, укњижено, четири
собе, заједнички улаз, реновирано, плоча, 27.000
евра. Власник, хитно.
063/244-721. (216995)

ПРОДАЈЕМ два кауча, један дупли, други обичан,
80 евра. 063/252-433.
(217324)

ШПОРЕТ, равна плоча,
комбиновани фрижидер,
микроталасна, веш-машина, фрижидер, 150 л – 230
л, трпезаријски сто са столицама, регал, двосед, комоде, ормани, шиваћа багат, судопера с радним висећим, писаћи столови, теписи. Тел. 342-689,
063/861-82-66.
(217210)

ПРОДАЈЕМ плац, Кудељарац или мењам за стан.
064/867-48-68. (216897)

ПЛАЦ на продају. 064/81300-21. (215644)

ПРОДАЈЕМ одело за скијање, повољно. 063/741-7613. (217187)

ПРОДАЈЕМ: једна нова
блажујка, 16 струњача за
фитнес. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (217199)

ПАНЧЕВО, Козарачка, Миса, екстра нова комфорна
кућа, 138 м2 бруто, одмах
усељива, укњижена, све
врх. 063/637-673. (216891)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
15 метара ширине, дозвољена градња, Власинска
улица. 064/866-25-18.
(216937)

ПРОДАЈЕМ два телевизора
и мађарску робу, за преко
500 динара доносим на
кућну адресу. 060/521-9340. (217152)

ПРОДАЈЕМ етажу од куће,
90 м2. Тел. 064/993-35-00.
(2169729
КУПУЈЕМ старе сатове, исправне, неисправне, упаљаче, пенкала, ордење,
стари новац, фотоапарате,
стрипове и ситне антиквитете. 063/804-57-99.
(217311)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (217268)

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
У ОМОЉИЦИ и старом селу-викенд насеље, продајем земљу. 062/708-070.
(216094)

НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву. 063/706-50-05.
(216921)
МЕЊАМ кућу у Хрватској,
Пакрац, 35 м2, нова, 15
ари, за сличну у Панчеву
или околини. 064/455-3632. (216968)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, алуминијум, месинг,
долазим. 064/484-13-76.
(217260)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, WA50050, новији
тип, очувана, с гаранцијом.
361-361,064/122-6805.(217215)

КУПУЈЕМ алуминијум, месинг, гвожђе, фрижидере,
замрзиваче, веш-машине,
телевизоре. 061/321-77-93.
(217260)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис,
600 м2, 10 ари, 160.000
или замена станови.(398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

ТЕСЛА, укњижена кућа на
продају, плац 6.5 ари, повољно. 063/329-464.
(217072)

СТАРА МИСА, лепа кућа
100 м2, 5,3 ара, 34.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (и)

ДОЊИ град, 150 м2, 4 ара,
самостално, три стамбене
јединице, 45.000. (071),
„Самиго инвест”, 062/88656-09. (217125)

7. ЈУЛИ, лепа трособна кућа, 129 м2, 3 ара, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, 150 м2, 8 ари.
069/102-11-10. (217160)
ПРОДАЈЕМ плац 7,2 ара,
Светозара Шемића 60,
Панчево, цена договор.
Милош, 066/520-25-65.
(217153)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погледати. 063/756-06-04.
(217146)
КУЋА, нова Миса, приземље 65 м2 + високо поткровље 60 м2, на 16 ари,
асвалт, канализација, телефон. 063/193-96-23,
060/506-02-46. (217143)

ПРОДАЈЕМ дворишне куће, куће, плацеве и земљу
под хипотеком, у поступку
принудне наплате, у пола
цена. 063/828-40-52.
(217090)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војловица, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(217123)

ПРОДАЈЕМ 7,5 ланаца и
плац на Баваништанском
путу. 064/867-48-11.
(217127)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
одлична локација, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (217034)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Јабучки пут. 064/396-16-79.
(217022)

ПРОДАЈЕМ њиву у Качареву, на новом путу за Панчево, близу села. 064/19319-01. (217139)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 3,5
ари, само 10.000 евра.
063/863-23-83. (217035)

КУЋА на продају, усељива,
има 100 м2. Тел. 062/96766-45. (217092)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ширина. 063/836-23-83.
(217035)

ХИТНО продајем башту,
Баваништански пут, 17,5
ари, са викендицом и воћњаком, 18.000 евра, после
18 сати. 320-011. (217140)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (217141)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари са
кућом, Танаска Рајића, повољно. 063/215-844.
(217111)

ПЛАЦ, нова Миса, са локацијском дозволом, П – П1П2 – пот. Власник.
064/260-05-34. (217029)

ХИТНО, кућа Долово,
15.500, договор, после 15
сати. Тел. 061/134-37-08.
(217149)

ВЕЛИКИ избор кућа, Панчево, околна села. (394),
„Гоца”, 062/504-504.
(217173)

АГЕНЦИЈА „Дива”, купује
мању кућу у центру, ширем
центру за познатог купца.
345-534, 064/246-05-71.
(470)

ПРОДАЈЕМ сеоско домаћинство у Банатском Брестовцу, хитно. Тел.
013/626-691, 065/628-4833. (217174)

ПЛАЦ, Баваништански пут,
код „Зеленила”, 7 ари, до
пута, ограђен, 14.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 м2, са
помоћним објектима у
Омољици. 013/618-133.
(217102)

ПЛАЦ, Јабучки пут, 8,5
ари, струја, вода, гас,
12.000. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

НОВА МИСА, кућа новија
200 м2, локал, договор.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (217015)

КУЋА, Тесла, 3,7 ари, 120
м2, два бројила, повољно,
55.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

СТАРА МИСА, плац 6 ари,
12.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(217015)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(217172)
БАВАНИШТАНСКИ, нова
двособна, 67 м2, 5 ари,
34.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (217867)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, поред асфалта, две
собе, кухиња, купатило,
сређена. 063/832-50-97,
065/202-07-54. (2167216)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старом Тамишу, 160 м2.
013/263-83-40, 064/41983-29. (217219)
ПРОДАЈЕМ две куће на
истом плацу у Војловици,
легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(217199)
ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6 ари
плаца, комплет сређена,
усељива, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217202)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, 2.5 -3.5
кв, долазим. 062/170-4310. (217275)

РАСПРОДАЈА половног намештаја, ломљеног мермера. 060/375-77-11.
(217226)
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КУЋА са њивом од 31 ар,
погодно за воћарство и
сточарство, Дебељача.
063/762-11-78. (216125)
ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац
7ари. 061/224-47-97. (2165
ПРОДАЈЕМ кућу у Дубокој
бари, бр. 92. 061/265-6672. (216877)

КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 10 ари, два стана, помоћни објекти, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(216972)
КУЋА 140 вкм, Војловица,
Јаношикова 94, локал 32
м2, плац 7,3 ара. 063/386309.
(216988)

СТАРА „Утва”, 70 м2, сређена, мањи плац, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217202)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, код школе „Свети
Сава”. 063/824-63-51, 373154. (217240)
КУЋА у центру, 112 м2 на 3
ара, власник, 1/1. 065/31002-76. (217305)
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СТАН на продају, хитно,
договор. 062/157-86-27,
064/130-27-34. (217094)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА са два локала, код
Турске главе, 161 м2, 2 ара,
65.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217239)
СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, три улаза, 70.000,
продаја/замена. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(217239)
2

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м ,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 06466889-15, 013/252-01-16.
(217239)

ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, И.
Курјачког 6-а, 50.000. 314353, 062/841-34-05.
(214969)
КОД БОЛНИЦЕ продајем
три мање гарсоњере, све
18.000 евра. 062/361-676.
(214359)
НОВ стан, 65 м2, гаража 14
м2, Ул. Таковска. 063/342220, 063/701-19-77.
(215950)
ПРОДАЈЕМ стан 55 м2, у
новој згради, без посредника. 064/222-96-01.
(215776)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 25.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V, 33.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901.
КОТЕЖ 2, једнособан, 39
м2, V, 19.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
2

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м ,
V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901, 013/331-341.

КУЋА за инвеститоре, Книћанинова 33, 180 м2, 5 ари,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064668-89-15,
013/252-01-16. (217239)
2

КУЋА, 50 м , 9 ари плаца,
са воћњаком, хитно, договор. 065/410-97-34.
(217302)

ЦЕНТАР, продаја нових
усељивих станова и локала, 630-850 евра са ПДВом. 063/323-584.
(215748)

СОДАРА, Доситеја Обрадовића 56 м2 + тераса, V,
ЦГ, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217105)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15 м2,
9.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
НОВА МИСА, 15.000, 40
м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)

КОТЕЖ 2, Кикиндска двособан, VII, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217105)
СТРЕЛИШТЕ, II спрат, ЦГ,
52 + 6 м2. Тел. 062/863-4499. (216550)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 43 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум. 061/224-47-97.
(216546)

ЦЕНТАР, дворишни 40 м2,
башта, 20.000 евра, реновиран. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН стан, Котеж 2, II спрат, 70,44 м2,
лођа, гаража, 45.000 евра.
064/127-11-39. (216910)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217105)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (217105)

РЕНОВИРАНУ гарсоњеру,
Котеж 1, ЦГ, тераса, III
спрат, 27 м2 грејне површине. 062/817-00-81.
(216882)
СТАН на Стрелишту, 52 м2
+ 4 м2, тераса, VI спрат,
ЦГ. 060/738-55-14.
(216894)

КОТЕЖ 2, једнособан, 44
м2, ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (217105)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
тераса, 6 м2, гаража. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(217105)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Содара,
детаљно реновиран, ПВЦ,
ново купатило, плакари,
кухиња, 25.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан, IV спрат, 90 м2, сређен, ПВЦ, 55.000, договор.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09. (217125)
ТЕСЛА, 44 м2, код пијаце, I
спрат, ТА, реновиран. 23195-50, 064/423-31-43.
(217159)
НОВОГРАДЊА, троипособан стан, 53.000 евра са
ПДВ-ом. 062/443-367.
(217154)
КОТЕЖ 1, 41 м2, једноипособан, 26.500, усељив.
(394), „Гоца”, 062/504-504.
(217173)
КОТЕЖ 2, 61 м2, двособан,
I, леп, хитно, 35.500. (394),
„Гоца”, 062/504-504.
(217173)
КОТЕЖ 2, 57 м2, двособан,
хитно, 29.000. (394), „Гоца”, 062/504-504. (217173)
ГАРСОЊЕРА, центар, 18
м2, 12.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (217173)

ПОЧЕТАК Котежа, изузетан трособан, 80 м2, II,
53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(217867)

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

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 25.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(217867)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(217867)

ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м2,
Новосељански пут б.б.
064/808-72-50, Марко.
(217293)

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

ПРОДАЈЕМ хектар и 10
ари, Качарево, код Радара.
Тел. 061/235-69-09.
(217278)

КОТЕЖ 1, IV спрат, преко
60 м2, трособан, ЦГ,
39.000. Тел. 063/803-1486. (216201)

ЦЕНТАР, прелеп дворишни
80 м2, трособан, гаража,
део дворишта, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (и)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-80.
(217267)

СТАН, 32 м2, на Котежу 1,
на V спрату. 060/070-8084. (216716)

КОТЕЖ 1, сређен, 50 м2, I,
35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39
м2, V, 19.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(217867)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за кућу/стан. 063/771-15-68.
(216654)

ЦЕНТАР, одличан двоипособан, 61 м2, VII од више
спратова, 41.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901, 013/331-341.
(217867)

СТАН 101 м2, Карађорђева
15, I спрат. 063/334-430.
(215601)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, за мањи једнособан. Власник.
063/765-83-10. (216917)
ДВОСОБАН стан, Стрелиште, 58 м2, две терасе, II
спрат, ЦГ, власник.
063/429-192. (216910)

2

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,5 ари.
060/028-14-80. (217267)

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м , II
спрат, дуплекс, Тесла.
063/323-584. (215748)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
позвати после 16 сати.
065/380-22-80. (217308)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двоипособан стан, Стрелиште,
65 м2, VII, ЦГ, власник.
063/761-76-87. (2156118)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у центру, 64 м2, VI спрат,
ЦГ, лифт. 063/104-40-54. (

ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, IV спрат,
без лифта, ЦГ, сређен, усељив. 331-079. (214743)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
трособан, 68 м2, II спрат,
ТА, власник. 063/848-5232. (216954)

ТРОСОБАН, Котеж 1, 65
м2, новоградња, III спрат,
укњижен, 700 евра/м2.
064/200-00-37. (216420)

ШИРИ центар, трособан,
68 м2, I спрат, ТА, терасе,
31.000. 060/760-04-32.
(216975)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 62 м2. 064/170-5710, 065/824-39-44.
(216538)

ТЕСЛА, двособан, IV, или
замена за мању самосталну кућу. 066/954-33-05.
(2169759

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан 62 м2, са
централним грејањем,
лифтом и прелепим погледом на Тамиш. 063/78698-86. (216544)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Самачки, I спрат, 18 м2, ЦГ,
без посредника. 063/85889-82. (216985)
ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
64 м2, II, ЦГ, 40.000, без
посредника. 063/857-7721. (2316989)

ДВОСОБАН, ТА, Доњи
град, 52 м2, 25.000 евра;
једнособан, 34 м2, 22.000
евра, реновиран. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж
38 + 4 м2, 24.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 48 + 6 м2, в. приземље, 25.500 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
власник, цена 43.500, Вељка Влаховћа 12, уградна
кухиња у цену. 063/164-6152.(217119)
СТРЕЛИШЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (217107)
2

СТРЕЛИШТЕ, 57 м , VI,
27.000, договор. (071),
„Самиго инвест”, 062/88656-09. (217125)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двоипособан стан за мањи.
063/750-66-85. (217021)
ПРОДАЈЕМ стан у центру,
53 м2. Тел. 064/290-46-55.
(217151)

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15 м2,
9.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (217867)
СТРОГИ центар, 50 м2,
двособан, III, ЦГ, 25.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (217867)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/867-58-19.
(217084)

ТЕСЛА, 42 м2, ЦГ, III, власник, 25.000 евра.
063/358-365. (217254)

СТРЕЛИШТЕ, стан у кући,
38 м2, једнособан, гаража,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (217867)
СТРЕЛИШЕ, једнособан 35
м2, приземље, ТА, 15.000
евра. Тел. 065/237-10-09.
(217292)

ЦЕНТАР, М. Пијаде, гарсоњера, приземна, 16 м2,
укњижено, заједнички
улаз, власник, 7.800 евра.
063/244-721. (216995)
СТРЕЛИШТЕ, стан 60 м2, II
спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (217001)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
сређен, ВП, тераса, 26.800.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (217867)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
градња, 55,16, без посредника. 064/222-960.
(217083)
ЈЕДНОИПОСОБНИ, Тесла,
центар, 43 м2, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (217136)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно сређен, парно, лифт,
код школе, власник.
066/004-787. (217029)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двособан, намештен, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(217136)

СОДАРА, двоипособан, 63
м2, четврти спрат, ЦГ, клима, кабловска. 344-254. (
217048)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
тераса, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (217136)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, на Стрелишту, 43 м2,
ТА. Тел. 304-788, 069/30478-85. (217145)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у центру, VI спрат, ЦГ,
лифт, 64 м2. 063/104-4054. (217130)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
I спрат, 51 м2, 38.500, договор. (071), „Самиго инвест”, 062/886-56-09.
(217125)
СОДАРА, IX спрат, није
последњи, 56 м2 + тераса,
сређен, ПВЦ, 39.000, договор. (071), „Самиго инвест”, 062/886-56-09.
(217125)
ЦЕНТАР, једноипособан,
44, II, ЦГ, 26.000, Котеж 1,
двособан, 59, II, 31.000
(338),„Јанковић”, 348-025.
(217213)
ТЕСЛА, двособан, 53, I,
26.000; Горњи град, 64 м2,
14.000, Стрелиште, гарсоњера, ЦГ, 13.500.
(338),„Јанковић”, 348-025.
(216630)

ПРОДАЈЕМ стамбено-пословни објекат, центар,
200 м2. 063/262-939.
(217296)
ПРОДАЈЕМ станове у центру 141, 152, 170 м2.
061/531-29-00. (217289)
КОПАОНИК, продајем
апартмане, 36, 60 м2, плац
2 ара, темељ, струја, вода,
канализација. 061/531-2900. (217289)
КОТЕЖ 2, I, ЦГ, трособан.
062/100-97-08. (217270)
СОКОБАЊА, продајем/мењам стан 35 м2. 064/21252-92. (217271)
КОТЕЖ 2, двособан, IX/X,
58 м2, ЦГ, 29.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(217198)

Петак, 1. април 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, гарсоњера, III,
ЦГ, 28 м2, реновирана,
20.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (217198)
СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, ПВЦ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (217198)
ЦЕНТАР, двособан, II, 57
м2, ЦГ, 36.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (217198)
КОТЕЖ 1, двособан, III, 58
м2, ЦГ, 31.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (217198)
ТЕСЛА, двособан, V, 62
м2, ЦГ, ПВЦ, 36.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (217198)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, ЕГ, 44 м2, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (217198)

ИЗДАЈЕМ двособан празан, нова Миса, гас, клима,
кабловска, интернет, телефон, интерфон. 063/89533-92. (216912)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан, 90 м2, I, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217201)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, зграда без
грејања, Содара. 064/95023-40, 013/344-167.
(216905)

МИСА већи двособан, код
Спортског центра, 75 м2 +
двориште, приземље,
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (217201)

КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру самцу, 70 евра. 065/353-07-57.
(216916)

063/744-28-66. (4655)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
тип станко, комплетно сређен, II спрат. 064/218-1572. (217251)

САЛОНСКИ 114 м2,
67.000; 86 м2, 41.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (4655)

ГАРСОЊЕРА у Самачком,
III спрат, сређена, власник,
13.000 евра. 065/200-6224. (217233)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у заједничком дворишту код „Плинаре”, на Тесли, 80 евра. 064/595-9801.

СОДАРА, сређен, 74 м2, I,
41.000, 83 м2, I, 41.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (4655)

КОТЕЖ 2, 70 м2, трособан,
III спрат, лифт, власник.
069/647-318. (217259)

СТАН једноипособан, 44
м2, полунамештен, у Ул.
Марка Кулића 25.
063/693-944, 063/313-844.
(ф)

ИЗДАЈЕМ намештен двоипособан стан на Котежу 1.
063/865-27-89. (2316907)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
VI, ЦГ, 33.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217201)

СТАРА ПОШТА, I, 55+ 6
м2, 42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(4655)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, потребне некретнине, понуде
можете видети на сајту
Агенција „Милка М”.
063/744-28-66. (4655)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једноипособан
стан, без грејања (етажно),
без посредника. 062/361880. (217006)

КАРАЂОРЂЕВА, троипособан, VI, 63.000; једноипособан, VII, 27.000.(396),
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (4655)

ТЕСЛА, 42 м2, једноипособан, III, 25.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(217239)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 24,5
м2, III, 17.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15, 013/252-01-16.
(217239)
2

ТРЕБА погледати интересантан стан на Котежу 1.
Повољна цена. 066/937-0013. (217214)
СОДАРА, продајем већи
двособан стан, хитно, повољно. 066/937-00-13.
(217214)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, реновиран, ЦГ,
24.500 евра. 064/180-8595.(217235)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 пословног простора,
центар, 35.000. 064/18650-87. (217247)
ТЕСЛА, 47 м2, мањи двособан, III, ТА, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (217201)
2

ЦЕНТАР, 26 м , једнособан, V, ТА, 15.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (217201)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двособан, ЦГ, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217201)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м ,
IV, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16.
(217239)
КОТЕЖ 2, четворособан,
92 м2, III, 65.000, продаја/замена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-9-15,
013/252-01-16. (217239)
СТАН, строги центар, В.
Караџића 6, код Гимназије, 58 м2. 064/651-17-78.
(217313)
МИСА, продајем поткровље, 100 м2, са свим прикључцима. Власница.
065/333-55-25.
(217310)ДВОСОБНИ, Миса, I, 36.000; Стрелиште,
VII, 22.000; Котеж, IV,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4655)
ДВОСОБАН, Маргита, ВП,
64, 39.500; Миса, I, 67,
42.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4655)
ДВОРИШНИ, до улице,
прелеп, 37, сређен, само
12.000. (67), „Милка М”,

ИЗДАЈЕМ кућу на дуже
(екстра), сваки договор,
цена повољна. 064/484-5309. (216950)
ИЗДАЈЕМ кућу, центар
Мраморка, бесплатно, пожељно старија породица,
или пензионери. 061/13019-90. (216961)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
30 м2, на Тесли, близу
„Авив парка”. Тел.
064/178-38-92. (216970)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 84 м2, VI спрат. 065/39898-99. (217209)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
33.000, IV. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16.
(217239)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Тесли, без
грејања. 064/614-41-58.
(216930)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари
од 54 м2. 063/761-42-91.
(216966)

ТЕСЛА, двособан, I,
32.000; двоипособан, V,
38.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (4655)

ТЕСЛА, 62 м2, двособан,
ПВЦ, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915, 013/252-01-16.
(217239)

МЛАЂА пензионерка и син
траже кућу на селу (Старчево, Омољица, Иваново,
Ново Село, 50 – 60 евра.
062/826-07-99. (216933)

ИЗДАЈЕМ трособан и двособан празан дворишни
стан. 064/224-12-60.
(216944)

СТАНОВИ

СОДАРА, Доситејева, 83
м2, I, троипособан, 58.000,
војне двоипособан, III,
сређен, 49.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (4655)
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КОТЕЖ 2, 60 м2, двособан,
IV, ЦГ, брзо усељив,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(217201)

КОТЕЖ 1, 50 м2, I, 32.000,
26 м2, 17.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (4655)

ПРОДАЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (217251

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120,
са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(216978)
КУПУЈЕМ троипособан или
четворособан стан.
064/385-31-15. (217112)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 2, намештен, топла
вода, ЦГ, лифт, IV спрат.
062/401-261.

СТАНОВИ

ПОЛУНАМЕШТЕН трособан, Котеж 1, Цг, IV спрат.
063/803-14-86, 064/25586-79. (217026)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
празан, Копаоничка 23,
нова Миса. 063/655-353.
(СМС)

СТАН, Котеж 1, 60 м , IV
спрат, лифт, испред Економске школе. 063/163-5205. (215376)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
40 м2, екстра локација.
Тел. 063/778-88-15.
(216591)
СТАН Тесла, једноипособан, 48 м2, празан, централно грејање, високо
приземље. 060/335-59-73.
(216608)
ИЗДАЈЕМ намештене станове једнособне, зграда +
дворишни + гарсоњера,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (216521)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли са централним
грејањем и климом.
061/690-14-25. (216896)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Содари, 100 евра.
064/878-02-07. (217426)
ИЗДАЈЕМ собу за самце.
013/373-511. (217102)
ПОВОЉНО издајем намештен мањи стан, ужи центар. 063/810-92-39.
(217228)
ОД 1. априла издајем двособан намештен стан на
Стрелишту. 060/654-22-22,
013/347-817. (217217)
2

ИЗДАЈЕМ стан 30 м . 372201, нова Миса. (217224)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли, намештену и сређену.
Тел. 064/163-56-08.
(217229)
ЈЕДНОСОБАН комплетно
намештен, близина „беовоза”, Спортског центра
„Младост”. 013/314-352,
063/514-552. (217183)
СТАН, Жарка Зрењанина
13, намештен, дворишни,
ТА, центар 46 м2. 064/17252-51. (217188)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан код „Црне мачке”.
065/527-85-22. (217197)

2

ИЗДАЈЕМ полунамештен
или намештен двособан
стан, 55 м2, Содара, интернет, ЦГ, кабловска.
065/451-29-15, Стефан.
(216272)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли.
064/195-28-31. (217242)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан код Хотела „Тамиш”, женској особи.
013/400-468. (217175

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, једнособан, ВП, ЦГ, намештен, кабловска. 064/27974-80. (СМС)

СОДАРА, двособан стан,
56 м2, за издавање.
064/925-98-14. (216422)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 76 м2, ЦГ. Тел.
064/857-87-28. (217241)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсаоњеру, нова Миса, 80
евра, плус депозит.
063/281-891. (217168)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан (интернет,
телефон), 70 м2, Карађорђева. 064/994-13-16.
(217023)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу,
Милке Марковић 7.
064/396-16-79. (217028)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан на Котежу 1. Тел. 064/370-74-93,
069/222-55-77. (217059)
ДВОСОБАН, мањи намештен, II спрат, ЦГ, строги
центар. 063/124-10-18,
063/392-236. (217065)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
30 м2, на Тесли, близу
„Авив парка”. Тел.
064/178-38-92. (216970)
ИЗДАЈЕМ два комплетно
намештена стана за становање, у Ул. Светог Саве 88.
Контакт 063/693-298,
063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
на Стрелишту, Вељка Влаховића 25, са ЦГ, 80 евра.
062/382-434. (2171649
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
за самца или самицу, депозит обавезан. 064/866-2113. (217145)
ИЗДАЈЕМ стан, мања кућа,
посебно. Рибарска 110.
Тел. 063/329-384. (317150)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209-400.
(217148)
ИЗДАЈЕМ нов полупразан
стан од 49 м2, на Миси.
062/370-497. (217158)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
комплетно намештен стан
у центру, кућа, ЦГ.
065/344-85-77.
(217054)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на новој Миси. 060/16388-58.
(217047)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
комфоран празан стан, без
грејања, на Стрелишту.
063/112-04-97. (217088)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 064/970-80-68.
(217134)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на дуже време, официрима, брачном пару без деце,
80 евра. 013/365-346.
(217135)

ИЗДАЈЕМ празан плац у
Улици Димитрија Туцовића
113, погодан за ауто-плац,
монтажну ауто-перионицу.
Драган. 063/472-460.
(216926)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, близина три школе, стабилни телефон. 060/35103-56. (217013)

ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан у строгом
центру, телефон, ТА.
064/224-60-22. (217095)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ТА, интернет,
ИПТВ, Немањина 8.
063/436-828. (217097)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, строги центар, ТА, намештена,
100 евра. 063/386-489.
(217106)

ИЗДАЈЕМ нов локал код
Зелене пијаце. 063/617421. (и)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, Стрелиште. Тел.
311-071. (217110)

ПРОДАЈЕМ локал 21,5 квадрат, на Стрелишту, улица
Вељка Петровића бр. 5.
Локал је тренутно под закупом. 063/234-419.
(217142)

СОБУ издајем самцу, у
центру града, повољно.
Могуће кување. 062/377345. (217114)

ИЗДАЈЕМ локал, велики
излог, 40 м2, Његошева,
радионица Карађорђева.
064/994-13-16. (217023)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру
Стрелишта, на трећем
спрату. Тел. 064/124-4815. (217207)

МАГАЦИН 360 м2, за издавање, Топола. 343-652,
313-100, после 16 сати.
(217015)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, ТА, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07.
(217279)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, полунамештен.063/624-642.
(217298)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новој кући, на дуже.
064/130-36-02. (217299)

ИЗДАЈЕМ канцеларију 25
м2, центар, Р. Путника, 80
евра. 063/341-871.
(217075)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локале од 39 и 81 м2 у центру
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (217107)

СТАН за издавање, дворишни, могућност полунамештен или празан., 063/74082-19. (217283)

ИЗДАЈЕМ локал из два нивоа 130 м2, (бивша пекара
„Тара”, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.
(217120)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, нова Миса,
повољно. 064/187-91-87,
064/330-90-54. (217253)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (217120)

ИЗДАЈЕМ стан у Лава Толстоја, може и намештен.
063/336-324. И217256)

ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ за издавање, преко
пута Диспанзера, 15 м2.
064/231-07-33. (216803)
ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, у
строгом центру Панчева,
Војводе Живојина Мишића
бр. 6. Погодно за канцеларисјки простор, агенције,
ординације, школице и др.
023/857-315, 023/857-069.

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(217120)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, Милоша Обреновића 9, одлична локација. Повољно.
065/461-11-46.
(217305)
ХИТНО продајем киоск у
центру, повољно. 066/377351. (217277)
ПРОДАЈЕМ пословну зграду, 480 м2, у центру.
061/531-29-00. (217289)

20

Петак, 1. април 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНЕ озбиљне две
девојке, за рад у бифеу на
Зеленој пијаци. 064/41938-38, 061/201-29-32.
(217186)
ПОТРЕБНА продавачица.
Јавити се лично. Светог Саве 84-а. (217176)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (217165)
ПОТРЕБАН помоћни радник и хигијеничар у пекари. Донети CV на адресу
Иве Курјачког 87, Панчево.
(216997)
ПОТРЕБНА радница за кафе билијар у Панчеву,
Книћанинова 37. 063/22777-71. (217051)
ПОТРЕБНА девојка за рад
на рецепцији, обавезно познавање енглеског.
060/043-52-98. (217128)
КАФЕУ „Империјал” потребна девојка за рад, са
искуством. 063/372-221.
(217082)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локале у центру, 16, 18 + 6 м2. 064/14352-98. (217289)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Антика”, потребни радници са
искуством. Тел. 061/80868-25. (216559)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице, за
кухињу и роштиљ. 063/83488-10. (21697)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице,
за кухињу и роштиљ.
063/897-55-04. (216979)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 450, 800, 1.650 м2, висина. 064/143-52-98.
(217289)

ПОТРЕБНА радница за шивење на ендлерици и ибердеку. 065/531-38-58.
(216967)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду, 1.650 м2. 061/531-2900.

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу из Панчева потребни
радници за рад на дужи
временски период. 333311. (216629)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица
ресторану „Стара пивара”.
063/762-22-21.
(4655)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама. 064/191-64-95.
(216210)

ПОТРЕБАН радник: рад у
малопродаји прехрамбеним производима. Допремање, пријем и продаја
робе. Критеријум: старост
25 - 45 година, ССС, опште
образовање и култура-комуникативност, возачки
испит Б категорије. Биографије са сликом слати на
поштански фах 52, Панчево. (216903)

ПОТРЕБНЕ искусне и
озбиљне жене које знају да
хеклају и плету за стални
рад. Плаћање одмах.
069/455-28-50,
066/641-65-00.
(217162)
ПОТРЕБАН радник за рад
у перионици, искључиво са
искуством. 062/321-270.
(217190)

ПРОИЗВОДЊА уградња
ПВЦ и АЛУ столарије, два
извршиоца. Фарбар столарије, један извршилац.
„Самиго инвест”, ПанчЕво,
Лава Толстоја 6. Тел.
013/312-279, 063/389-972.
(217070)
РЕСТОРАНУ „Family garden”, потребан конобар са
искуством, пријаве на 378240, од 9 до 13 сати.
(217314)
„КУПЕУ”, потребна конобарица. 064/247-26-39.
(217195)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни радник на пећи, са искуством. 064/120-09-42.
(217203)
САЛОНУ лепоте „Бојана”
потребна ученица.
064/217-79-88. (217274)
ПОТРЕБАН радник у сервису беле технике „Фриго
Пеђа”. Своје податке и CV
можете послати на mail:
pedja.frigo@gmail.com
(217282)

ПОТРЕБНА жена за чување
детета. Предност Котеж.
064/403-92-85. Верица. (21
ПОТРЕБАН помоћни радник и хигијеничар у пекари. Донети CV на адресу,
Иве Курјачког 87, Панчево.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ. Основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58. (2

КОШЕЊЕ траве по двориштима, шишање ограде,
орезивање жбуња и воћака. Тел. 069/130-35-91.
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, разводних
табли, индикатора, инсталација. 064/310-44-88,
Мића. (214715)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689
МАСЕРКА, релаксциона,
парцијална и антицелулит
масажа. Тел. 062/817-1731. (216345)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, нега и купање
болесника. 063/737-59-60. (
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, радимо изолације, демит фасаде, кречење. 063/865-8049. (219501)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(216551)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација,
ламинат. Веома повољно.
013/372-247,
060/037-22-47.
(216542)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена договор. Molerizam.wordpress.com.
069/444-23-76, 064/44423-76, 060/444-23-76.
(216884)
ЧУВАЛА бих старију особу,
пар сати дневно. 061/15572-40. (216923)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска
одгушења. 062/382-394.
(216918)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телевизора. 064/437-64-33.
(216936)
ПОПРАВКА кровова, остали грађевински радови, поправка намештаја, лежајева. 064/866-25-76,
066/944-55-90.
(216942)
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КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Мирослав, 062/824-11-51.
(216967)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (216953)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, обраде око прозора,
плаћање на рате. 063/89339-94. (216949)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(217000)
ПОПРАВКА ПС рачунара,
инсталација, софтвера, чишћење вируса, брзо, квалитетно, повољно. 060/35103-54. (217013)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (217009)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење траве, корова, чишћење терена, одношење ствари, ископи. 060/035-47-40.
(217016)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање бетона, бетонирања,
утовари, итд.
064/122-69-78.
(217016)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, повољно. 062/82792-03, 063/780-07-63.
(217227)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, адаптације, одгушења
одмах. 063/269-173.
(217232)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (217223)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање паркета, као и бродских подова. 064/341-79-60,
065/543-21-53.
(217194)

СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије, обрада шпалетни. 062/816-33-84.
(217315)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (2172365)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, пензионерима
попуст, повољно. 061/62654-06. (217179)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (217170)

СЕЧЕЊЕ дрвета, поткресивање грана, може замена
за дрво. Моторка долмар
3,5 кс, 150 евра. 064/19531-80. (2171719

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(217033)

КЕРАМИЧАР, припрема и
поСтављање свих врста керамичких плочица, повољно. 063/744-08-24.
(217236)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах . 377-930,
064/586-85-39. (217222)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, чисто, квалиетно, повољно.
063/864-67-16, Влада. (217

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(217182)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42.
(217046)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КЕРАМИЧАР Далибор,
комплетна адаптација керамике, одношење, доношење материјала. 063/19169-75. (217049)
ЧИШЋЕЊЕ дворишта, одвожење шута малим кипером, екипа радника.
063/191-69-75. (217049)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (217051)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (217063)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, сервис, замена, одмах,
повољно. 331-657,
064/495-77-59. (216101)
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (217121)
ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила, машинско прање тепиха. Наташа.
361-474, 060/361-47-41.
(217137)
МЕДИЦИНСКИ, естетски
педикир, релакс, медицинска и антецелулит масажа.
061/308-95-86. (217138)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, капије, врата,
роштиљи, ситне поправке,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(216797)
РУШЕЊЕ зидова, штемовање, отварање нових отвора, бушење зидова, сечење.
063/278-147. (217113)
МОЛЕРСКИ радови, столарија. Павел. 063/809-6661. (217117)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (217212)

ДОМАЋЕ послове, чување
деце, шетање љубимаца,
трговца, конобарице, фризерке манекенке, нокте.
065/235-29-31. (217110)
СВЕ врсте физичких послова: утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шута и
старог непотребног намештаја, чишћење подрума,
тавана шупа и сви слични
послови. Дејан, 065/44097-00, 061/626-14-50, 341571. (217212)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја,
селите се без стреса. Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(216277) bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(216271)

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
превоз кипером. 062/19533-35. (СМС)
ПРЕВОЗ малим камионом
шљунка, песка, сејанца,
шута, ископ багерима.
064/648-24-50, најповољније у граду. (6455)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја, Мики, Тибор. 25830-62, 065/329-49-07.
(212500)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (215564)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА пећи, бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(217311)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (217281)
ОРЕМ, прекопавам, култивирам, чистим баште, режем лозу. 063/809-35-89.
(217272)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(217260)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (217276)

УСЛУГЕ

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

СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника.
063/731-77-67, 064/28030-16, 013/236-77-34, Владимир. (217003)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, одвоз шута, утовар. 063/246368. (217004)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, све релације по Србији, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, од 024 сата, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак
и процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(216277)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214059)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (р)

КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58. (215616)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево - даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (215384)
ДЕМИТ фасаде, молерскогипсарски радови са комплет сређивањем, 100%,
чисто, гаранција. 065/22878-66.
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 013/365-051,
064/176-91-85, 063/278117. (215816)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарије.
Све за воду, 0-24, долазим
одмах. Пензионерима екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (217007)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут. Најповољније, локал 1.300.
066/355-154, 062/355-154.
(215678)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: веш-машине, фрижидере, шпорете,бојлере, електроинсталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (
217286)

МАШИНСКО исправљање
и заваривање алу-фелни.
064/244-42-19. (215843)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар
робе. 064/648-24-50.
(6455)
СЗР „МАКИ”, паркет, постављање паркета, хобловање, полирање и лакирање. Дугогодишње искуство.
Мајстор из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (216441)

СЕРВИС телевизора, мобилних телефона, продаја
половних, електричар, аутоелектричар, лаптоп рачунара. 063/800-01-96.
(216996)

ДУБИНСКО прање намештаја, професионалним
керхер машинама. Фотеља
600, тросед 1.200.
064/839-45-03, 064/15538-13. (217205)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих и
нових кровова, разне фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (216723)
СЕЛИДБА, 1.000 динара,
радници, складиштење намештаја, попуст ванградске. 064/482-65-53.
(216831)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
довозимо, услуге виљушкара, утовар шута с одвозом.
064/595-98-01. (216908)
РУШЕЊЕ објеката са одвозом шута и машински ископи подрума,темеља, јама. 064/595-98-01.
(216908)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на висини. 064/648-24-50. (6455)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (216924)

КОМБИ превоз робе и селидбе, најповољније.
069/260-00-40, Раша.
(216992)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко рачуна. „Аcqua”, 062/532346. (217169)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, адаптације, поправке, замене, повољно. 331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(217058)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила.
Батерије и санитарије. Све
за воду. Пензионерима
екстра попуст, од 0-24 сата. Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(217064)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра завесе,
хармо-врата, туш-кабине,
комарници, тенде, роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-2098. (217079)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”, 064/189-4091, 354-777. (216051)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних, заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, с највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594, 063/89421-80. (215445)
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УСЛУГЕ

ОДВОЗ шута са утоваром,
рушење мањих објеката
кипером. 064/144-88-44.
(217014)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом – Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (217014)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(216277)
ПОПРАВКА веш-машина,
судо машина, фрижидера,
замрзивача и остале беле
технике. Монтажа и сервис
клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
063/771-24-16, 013/301300. (217282)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура, бесплатна монтажа 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 јединици циљ. 064/334-85-64. Поповић. (217265)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (217215)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле, мањим (1.500 дин) и већим
камионима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина 146-а
(преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(4655)

Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
БЕОГРАД

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом. (4652)
KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона. 063/218-894, 013/366888. (4655)
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро плочама.
(4652)
KIZZA – ископ великим и
мини багерима подрума,
темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина 146-а
(преко пута старе „Утве”).
063/218-894,
013/366-888.
(4655)

АД ЗА ДОРАДУ СЕМЕНА „СЕМЕ-ТАМИШ”, ПАНЧЕВО – У СТЕЧАЈУ, Панчево, Баваништански пут бр. 406, телефон: 013/263-8209; факс: 013/263-81-72; МБ: 08047634, ПИБ:101048743; чији је стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд

ОГЛАШАВА
KIZZA – самоходна дизалица за рад на висини од
33 метра. 064/668-97-86.
(4652)
KIZZA – издавање рамовских скела са превозом (до
100 м² – 10 евра/дан, дo
200 м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-9786, 013/366-888. (4655)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона са одвозом шута или
без. Горан. 064/648-24-47.
(4652)

РАЗНО

НЕМАЧКИ пензионер тражи жену ромкињу, до 55
година, ради брака.
061/265-66-72. (216877)
МАЈКА и син чували би
старију особу за кућу или
бесплатно становање.
062/826-07-99. (216933)

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, изнајмљивање компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина. (4652)
KIZZA – камиони с корпама за рад на висини од 17 23 метра, сечење и резање
стабала и грања. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-9786, 013/366-888.
(4655)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(217005)
МУШКАРАЦ, 49 година,
тражи жену средњих година, ради везе. 063/741-7629. (217187)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту издату од АТП-а на
име Сабо Бела. (217050)
УСТУПАМ два гробна места на Старом гробљу.
064/271-58-12. (217250)

издавање у закуп непокретне и покретне имовине стечајног дужника као јединствене целине јавним
прикупљањем писaних понуда
Предмет издавања у закуп
1. Комплетна непокретна имовина, која се састоји од 44 објекта на К.П. 17884 К.О. Панчево уписана у Лист непокретности број
17868 К.О. Панчево
2. Покретна имовина: опрема, алат, инструменти, прибор и ситан инвентар
Сва наведена имовина стечајног дужника налази се на адреси: Панчево, Баваништански пут бр. 406
Објекти и опрема омогућавају дораду и сушење семенске робе са годишњим капацитетом до 20.000 тона, као и сушење и складиштење меркантилне робе капацитета до 60.000 тона
Увид у детаљну спецификацију имовине која је предмет закупа се може извршити у договору са повереником стечајног управника Каран Бранимиром,
mail: karanbranimir@gmail.com, контакт телефон 063/248-380
Право на учешће у поступку издавања у закуп јавним прикупљањем понуда имају сва правна и физичка лица која:
1. Преузму код стечајног дужника документацију за учешће у поступку издавања имовине стечајног дужника у закуп (образац
пријаве за учешће, образац изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа ради учешћа на јавном прикупљању понуда) најкасније до 05. 04. 2016. године;
2. Уплате новчани износ ради учешћа на јавном прикупљању понуда у износу од: 750.000,00 динара на текући рачун стечајног
дужника број 105-12212-59, који се води код „АИК” БАНКЕ а.д, филијала Панчево, најкасније до 05. 04. 2016. године. Овај износ
служи као депозит и исти ће у случају закључења уговора бити искоришћен за плаћање закупнине за последњи месец периода
закупа;
3. Предају потписане изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа ради учешћа на јавном прикупљању понуда. Изјава
чини саставни део документације сачињене за потребе издавања предмета закупа.
Заинтересованим понуђачима омогућено је разгледање предмета закупа до 05. 04. 2016. године, у периоду од 9 - 14 сати, уз претходни договор са повереником стечајног управника.
Уговор о закупу закључује се на период од 12 месеци.
Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и све трошкове који настану по основу закупа и то: обавезе за порез, текуће
одржавање (струја, вода, телефон, смеће, гас), осигурање, физичко техничко обезбеђење, комуналне услуге, трошкове утрошених енергената и друге трошкове који настану поводом закупа.
Након уплате новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда, а најкасније до 05. 04. 2016. године, потенцијални закупци ради правовремене евиденције морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника, копије: попуњеног обрасца пријаве за учешће, доказа о уплати новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда, потписане изјаве о
губитку права на повраћај новчаног износа ради учешћа на јавном прикупљању понуда, извода из регистра привредних субјеката и ОП обрасца (ако се као потенцијални закупац пријављује правно лице), овлашћења за заступање, уколико отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски заступник (за правна лица).
Новчани износи за учешће на јавном прикупљању понуда понуђачима чија понуда не буде оцењена као најповољнија биће враћени у року од 5 радних дана од одржавања јавног прикупљања понуда.
Понуђач губи право на повраћај новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда ако:
a. не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
b. одбије да потпише уговор о закупу;
c. одбије да преда потребне мере обезбеђења извршења обавеза у складу са огласом о издавању у закуп.
Минимално прихватљива понуда за издавање у закуп износи 750.000,00 динара месечно.
Понуда за издавање у закуп мора да гласи искључиво у динарима и на месечни износ закупнине.
Месечне закупнине за плаћање доспевају до 5-ог у месецу за текући месец. Прва закупнина доспева у року од 8 радних дана, по
потписивању уговора.
Ради обезбеђења извршења обавеза по овом огласу закупац ће предати закуподавцу у моменту потписивања уговора о закупу три
бланко соло менице, плативе на први позив закуподавца, уредно оверене и потписане од стране овлашћеног лица, са меничним
овлашћењима и доказима о регистрацији тих меница код Народне Банке Србије.

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, јефтино, фул опрема, паркинг,
кабловска. 063/759-98-77.
(215139)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.(216502)

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

На самом отварању понуда стечајни управник ће дати могућност понуђачима да побољшају достављене иницијалне понуде, до
(3) три пута кроз писано побољшање понуде.
Предмет закупа из овог огласа издаје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Предмет закупа се не може издати у подзакуп без писмене сагласности Закуподавца.
Након отварања понуда и спроведеног поступка побољшања иницијалних понуда, до 3 три пута кроз писано побољшање понуде,
а пре потписивања уговора о закупу, стечајни управник ће затражити сагласност Одбора поверилаца за закључење уговора о закупу са најбољим понуђачем.
Стечајни управник задржава право да након спроведеног јавног прикупљања понуда не закључи уговор о закупу ни са једним понуђачем. Такође, стечајни управник нема обавезу накнаде штете по било ком основу а поводом учешћа на јавном прикупљању
понуда.
Затворена коверта понуде мора да садржи:
- Јасну, недвосмислену и безусловну понуду у динарима за месечни износ закупнине, са потписом овлашћеног лица;
- Извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице.
- Овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку прикупљања понуда за закуп (за пуномоћнике);
- Потписану изјаву о губитку права на повраћај износа за учешће на јавном прикупљању понуда.
- Пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда.
- Доказ о уплати новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда
Понуде се достављају лично у затвореној коверти са назнаком: „Не отварати – понуда за закуп непокретне и покретне имовине
А.Д. ЗА ДОРАДУ СЕМЕНА „СЕМЕ-ТАМИШ”, ПАНЧЕВО – У СТЕЧАЈУ, Панчево, Баваништански пут бр. 406”, на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, III спрат, канцеларија 314.
Крајњи рок за доставу понуда је 08. 04. 2016. године до 12 сати.
Јавно отварање понуда одржаће се 08. 04. 2016. године, у 12.15, (15 минута по истеку времена за достављање понуда) на адреси:
Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије
коју образује стечајни управник. У разматрање ће се узети само исправне понуде које пристигну до назначеног времена.
Овлашћено лице: Каран Бранимир, mail: karanbranimir@gmail.com,
контакт телефон 063/248-380
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JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛO”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29. марта 2016. године преминула је наша драга

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА - ЛОКАЛА
– Локала бр. 3 у ламели Е4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б, укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 3.000,00 динара по
метру квадратном.
– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављњивања Конкурса.
Ближи услови конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

СЛОБОДАНКА БЕЛОШЕВИЋ
1935– 2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруг МИЛУТИН, син РАТОМИР, снаја МАРИНА, ћерке ДАНА,
ДУЊА и ОЉА, унуци МИЛАН, НЕМАЊА, ВУКИЋ и МИША, унуке
ИВАНА, ЈЕЛЕНА, ЕМИЛИЈА и АЛЕКСАНДРА и зетови.
Нека те анђели чувају.
(141/217301)

1950–2016.
У један осмех стали смо сви, у једном погледу твоја брига за све.
Твоја доброта нам никад није рекла не.
Твоје срце велико, у праскозорју стало је.
Али твоја брига и жеља да нас чуваш умрла није, твоја ће топлина и љубав вечно
над нама да бдије!
Твоја ДРАГА, ЛУКА, МЛАДЕН
и МИЛИЦА и твоји соколови СТРАХИЊА
и МИЛОРАД
(53/217033)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

На основу одлуке Управног одбора оглашава се:

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПОСТОРА
Предмет лицитације: пословни простор у приземљу
објекта Геронтолошки центар Панчево, површине 38 м², за
намену ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧАРСКЕ УСЛУГЕ, с почетном ценом од 207 дин/м².
Лицитација ће се обавити путем затворених (ковертираних) понуда.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Преглед пословног простора и предаја понуда ће се вршити 5. 04. 2016. године, између 10 и 12 сати.
Ако понуђене цене буду једнаке, предност има онај купац који је раније предао понуду. Додатне информације можете добити на тел. 013/331-050.

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

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

ДАНИЦИ
БОРОТА

ПЕРИ ГАГИЋУ

Ујак ПЕРО с породицом

Супруг ПЕТАР, син
НИКОЛА и кћерка
МАЦА с породицом

(147/4655)

(146/4655)

Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ
БЕЛОШЕВИЋ

Данине колеге из „Геовизије” Панчево
(145/ф-523)

Напустио нас је вољени
отац и супруг

Напустио нас је поштовани отац

МИЛАН
СТАНОЈЕВИЋ

МИЛАН
СТАНОЈЕВИЋ

1930–2016.
Остаје морална обавеза
да наставимо даље твојим путем, и остваримо
твоје снове.
Ожалошћени син
ВОЈИСЛАВ с породицом
и супруга ВЕЛИНКА

1930–2016.
Хвала ти што си нам утабао стазе и осветлио пут
рада и поштења. Хвала
ти што си нас волео.
Ожалошћен син
ВЛАДИМИР
с породицом

(135/217273)

(134/2172739

МИЛОРАДУ ОЖЕГОВИЋУ
од породице РИСТИЋ
(148/4655)

МИЛАН
ТОПАЛОВИЋ

МИЛОРАДУ
ОЖЕГОВИЋУ
БРКИ

Последњи поздрав
од сина ЈОВАНА
с породицом

из Омољице
28. III 2016.
Воле те твоји: ВЕРА,
ЗВЕЗДАНА и МИРЈАНА
с породицама

(26/216951)

(140/217297)

Последњи поздрав драгој мами и баки

Последњи поздрав драгом куму

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ
1950–2016.

ДУШИЦИ ТОМОВИЋ
1931–2016.

Последњи поздрав
драгом стрицу
од братанице МИЛЕНЕ
и ЗОРАНА

Ћерка ЉИЉАНА (твој Љиљак), унук САША
и унука НАТАША

(57/217037)

(4/216885)

24. марта преминуо је
наш

МИЛАН
ТОПАЛОВИЋ
1929–2016.
Успомену на њега
чуваће син ДАНИЛО,
снаја ГОРДАНА и унуци
ДАРКО и НЕНАД
(46/217016)

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

МИЛОРАДУ ОЖЕГОВИЋУ

Последњи поздрав нашем драгом комшији

МИЛАНУ
ТОПАЛОВИЋУ

1950–2016.
Успомену на твој драги лик и доброту коју си ширио
око себе чуваћемо у нашим срцима.
Кумови ЂУКАНОВИЋИ

(55/217035)

(54/217034)

Последњи поздрав деди

МИЛАНУ
ТОПАЛОВИЋУ

1950–2016.
Последњи поздрав драгом брату од брата
ВАСЕ с породицом

Последњи поздрав

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ
1950–2016.

Станари у
Б. Станковића 5

од унука БОРИСА
с породицом

Последњи поздрав
драгом стрицу
од братанице ЈЕЛЕНЕ,
ЈОХАНА
и MICHAELA ХАЏИЋ

(28/216951)

(27/216951)

(56/217036)

Последњи поздрав драгом

Великом човеку и добром комшији

БРКИ

МИЛОРАДУ
ОЖЕГОВИЋУ

МИЛОРАДУ
ОЖЕГОВИЋУ

од породице ХАЏИЋ

Много је разлога да те
памтимо по добру.
МАРКО, НИКОЛИНА
и РАДА

(132/217265)

(130/217255)

од комшије ЗДРАВКА
ГВОЗДЕНОВИЋА
(71/217071)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 1. април 2016.
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28. марта 2016, у 86. години, преминуо је

РАДОВАН ПЕТРОВ

ЈОЖЕФ ЛЕЧЕИ ПУБИ

геометар у пензији

Последњи поздрав уваженом пријатељу

1930–2016.
Сахрана је обављена 30. марта 2016, у 13
сати, на Новом гробљу у Панчеву.

напустио нас је 8. новембра 2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Док је сећања и љубави.
Твоји најмилији: БУЦА, НАТАША, САНДРА,
ИВАН, НАДА и БИБА
(87/217118)

Супруга НОВКА, ћерка ЉИЉАНА
и син СЛАВКО с породицама

ЈОЖЕФУ БАЛИНТУ
1958–2016.

(75/217089)

Антички филозоф Диоген је, у сред бела дана,
упаљеним фењером тражио човека.
Верујем, да сам ја таквог човека нашао.

Последњи поздрав синовици

Последњи поздрав мајци

ВАСА
(39/216981)

Последњи поздрав свом драгом брату, ујаку и деди

ЈУЛИЈИ ЦВЕТАНОВИЋ
ЋИРИЋ

ЉИЉАНИ ОБРАДОВИЋ

ЈОВИЦИ ЗУБОВИЋУ

Од стрица ЖИВЕ ЋИРИЋА из Омољице
с породицом

од сестре НАДЕ и сестричине ЖЕЉКЕ с породицом

(100/217190)

(68/217068)

Скромно си живела, с пуно љубави према свима.
Увек ћеш остати у нашим срцима.
Синови ИВАН и МИЛАН, снаја ВУКИЦА и унука ЛЕНА

Последњи поздрав нашој комшиници

30. марта 2016, у 89. години напустила нас је наша драга

Последњи поздрав оцу

ЕВА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

ЈОВИЦИ
ЗУБОВИЋУ

(9/216906)

24. марта 2016. године престало је да куца велико срце наше сестре

ЉИЉИ

ЉИЉАНЕ ОБРАДОВИЋ

1927–2016.

од њених
РАДОМИРОВИЋА

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, унука ВЕСНА,
праунучад ДРАГАНА и БОЈАН, као и остала
родбина и пријатељима

од сина АЛЕКСАНДРА

(21/216934

(137/217290)

(69/217068)

Последњи поздрав драгој ујни

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

из Банатског Брестовца
Почивај у миру.
Никада те неће заборавити твој брат САВА,
сестре СТОЈА и РАДМИЛА с породицама
(88/217122)

ДАНИЦИ БОРОТА
од породице ГАГИЋ: МИЋЕ, СВЕТОЗАРА, ДИНЕ
с породицом и ВЛАДИМИРА
(115/217211)

У суботу, 2. априла, у 12 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

Захваљујемо се на
пуној подршци и лепој сарадњи Геронтолошком центру Панчево, за старање о
мојој баки, Еви Бјелопетровић.

Весна Дејановић

Увек ћеш остати у нашим срцима и лепим
успоменама, драга наша ујна.
ГАГИЋИ: НАДА,
ДАРКО, ТАТЈАНА
и ФИЛИП

(138/217290)

(111/217200)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
28. марта 2016. преминула је моја мајка

ДАНИЦА
БОРОТА

Последњи поздрав мајци

БОГДАНИ ДАНГУБИЋ
Свима нам много недостајеш.
Увек твоји: СЛАВКО, ДАНИЛО, ЈЕЛЕНА, ТИЈАНА, НЕБОЈША,
САРА, СОФИА, ОГЊЕН, СИМОН и ВИДАН
(62/217045)

БИСЕРКА БАБИН

БИСЕРКИ БАБИН

1923–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син ЈОВАН с породицом

1923–2016.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Ћерка ЗОРИЦА с породицом

(78/217096)

(77/217096)
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Деко мој

25. марта 2016. преминуо је наш вољени син, супруг, отац и деда

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ
Ето, суза је потекла. Заувек ћеш живети у нама, твоја душа неће бити сама.
Твоји: КАТАРИНА,
МИЛИЦА, ЈОВАНА
и ЈОВАН

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ

1951–2016.
Све проблеме у животу с лакоћом си решавао и превазилазио.
Опаку болест, која те је рано одвојила од мене, ниси успео да победиш. Како даље без твоје подршке и ослонца које си ми несебично пружао. Увек ћеш бити у мом срцу и у мојим мислима.

(122/217238)

С љубављу твоја бака

Вечно ће за њим патити: отац СВЕТОЛИК, супруга ВЕРОНА,
ћерке НАТАША и ДРАГАНА, зетови ВЛАДИМИР и СЛОБОДАН
и унуци ДУШАН, АЛЕКСА и НЕМАЊА

(59/217042)

(58/217042)

Последњи поздрав нашем вољеном другу и пријатељу, правом
пријатељу

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ
Каква је ситуација? Нико више не пита, а немам ни одговор.
Једини ујко, живећеш и
бићеш вољен док дишемо.
Твоји: МАРИНА,
МАРИЈА и НЕНАД

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
1951–2016.

(123/217238)

Увек си био ту, за нас!

ПАНТИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима!

Хвала ти за све лепе тренутке и сва дружења, за све протекле године, а година је пуно...

Ожалошћени: твоја ћерка (син) НАТАША, унуци ДУШАН
и АЛЕКСА и зет ВЛАДА

Последњи поздрав пријатељу

(61/217044)

Почивај у миру.
Твоји пријатељи: породице ПЕТРОВИЋ, ПУШЕЉЕ, РОМАНИЋ,
НИКОЛИЋ, БУЛАТОВИЋ и ТРИФУНОВИЋ

Најдражи наш

(98/217190)

МИРОСЛАВУ
ПАНТЕЛИЋУ
Последњи поздрав

Тужна срца јављамо да нас је 26. марта напустила наша драга
од породице АЏИЋ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ

(131/217257)

Била је част и привилегија имати тебе за оца, таста и деку.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји: ДРАГАНА, СЛОБОДАН и твој газда НЕМАЊА

МИРОСЛАВУ
ПАНТЕЛИЋУ

60/217043)

ЈУЛИЈА ЦВЕТАНОВИЋ ЋИРИЋ
1983–2016.

духовитом, храбром, и
изнад свега, великом
човеку.
Свастика ГИЗА
и ТИЈАНА с породицом

Ожалошћени: отац ЈОВАН, брат РАТОМИР,
супруг ЈОВАН и свекар ИЛИЈА

(65/217060)

(102/217190)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ
Ништа више није исто,
узалуд су све и ове речи, ја немам више брата.
МИРЈАНА и ДОБРОСАВ
ГАЧАНОВИЋ

Последњи поздрав супрузи

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ

МИРОСЛАВУ
ПАНТЕЛИЋУ

(124/217238)

У нашим срцима, докле
нам буду куцала.

ПАНТИ
Породица ДЕЈАНОВИЋ
(50/217031)

ЈУЛИЈИ ЦВЕТАНОВИЋ ЋИРИЋ
Љубави, нека те анђели чувају.

Вољеном

МИЛИЦА, БИСЕРКА
и ГОРАН

Породица ВУКОВИЋ
(144/217309)

(126/217238)

Последњи поздрав драгој

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Супруг ЈОВАН
(101/217190)

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ

Последњи поздрав комшији Панти.
Станари зграде
у М. Горког 58-б
(17/216921)

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

ЈУЛИЈИ ЦВЕТАНОВИЋ ЋИРИЋ
од колектива „Monalojd”.
Остаћеш увек у нашем сећању.
ЗОКИ, СНЕЖА, БОБА, МАЈА, БАНЕ и ЈАЦА
(34/316962)

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

МИРОСЛАВУ
ПАНТЕЛИЋУ
последњи поздрав
од оца СВЕТОЛИКА
ПАНТЕЛИЋА
(125/217238)

Петак, 1. април 2016.

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. марта 2016, у
67. години преминуо наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав брату
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Драгом Пери последњи поздрав

ПЕРО ГАГИЋ
ПЕРО ГАГИЋ

Заувек ћемо те чувати у својим срцима.

1950–2016.
Сахрана је обављена 28. марта 2016. године на Новом гробљу у Панчеву.
Увек с нама у нашим срцима и лепим
успоменама.
Ожалошћени: отац МИЋА, син ДАРКО,
супруга НАДА, снаја ТАТЈАНА, унук
ФИЛИП, браћа ЖЕЉКО и СВЕТОЗАР
с породицама, ташта МИЛИЦА, свастика
СЊЕЖАНА, пашо СИНИША са сином
МОМЧИЛОМ и многобројна родбина

Отац МИЋА, брат СВЕТОЗАР, снаја БИСЕРКА, синовица ДИНА
с породицом и синовац ВЛАДИМИР

ПЕРИ

(113/217204)

Драгом Пери последњи
поздрав

од ЖЕЉКА, ГОЦЕ, ДАНИЈЕЛЕ
и НЕШЕ ГАГИЋ
(99/217192)

(107/216200)

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

ПЕРО ГАГИЋ
1950–2016.
Нашем Пери велико хвала за све што је учинио
за нас у нашим тешким данима, 1995-та, Крајина.
Имао си велико срце....
и много га давао другим и мало чувао за себе.
Твоји: ташта МИЛИЦА, свастика СЊЕЖАНА,
паша СИНИША и посебно твој МОМЧИЛО

ПЕРО ГАГИЋ

Свим пријатељима, кумовима, комшијама, породицама Дражена Млинаревића и Миће Делића,
мом целом колективу Заводу за јавно здравље
Панчево, као и свим докторима:
Славољубу Дачићу, Весни Блажић Манојловић,
Милану Ковијанићу, Светозару Гавриловићу,
Нади Станојевић и многим другима, на несебичној помоћи у тешким тренуцима поводом смрти
нашег Пере Гагића.

1950–2016.
Вољени мој Перо, остаје ми да вјечито тугујем за
тобом, и да молим Господа да ти подари царство
небеско.
Никад заборављен, вјечито у мом срцу, анђеле
мој.
Супруга НАДА
(108/216200)

ПЕРО ГАГИЋ

од тетке ЉИЉЕ, сестре
ЦЕЦЕ и брата НЕНАДА
(114/217211)

Последњи поздрав нашем драгом

Породица: НАДА, ДАРКО, ТАТЈАНА и ФИЛИП
(104/217199)

(109/216200)

Последњи поздрав

ПЕРО ГАГИЋ
Уздигнуте главе и срцем испуњеним поносом
што сам те имао за оца, поздрављам те још овај
пут, мој ћале.
Хвала ти на свему што си ми пружио и за све чему си ме учио.
Твој син ДАРКО

ПЕРО ГАГИЋ
Мало има речи па и папира, како бих ја могао
описати мога тетка Перу Ђуку.
Мој први долазак, први рођендан , па први кораци, прве речи и тако много тога, уз пуно љубави
и топлине па све до данас.
Много сам тужан, али мој теча иде међу анђеле,
тамо му је мјесто.
МОМЧИЛО

(106/217200)

ПЕРИ ГАГИЋУ
од Галетових другара: НЕМАЊЕ, НЕБЦА,
МЛАДЕНА, ЛАЛЕТА, БАЋКА, КОБАСА, МАРКА,
ЗОКЕ и ДУЛЕТА

МИЛИЦА, СМИЉА и
БИЉАНА с породицом

(105/217200)

(112/2172045)

3. априла навршавају се
две тужне године од
смрти мог супруга

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА МОЈИН
рођ. Ракић
27. IX 1951 – 19. II 2016.
Много нам недостајеш!
Ожалошћени: супруг МИЛАН, ћерка БИЉАНА,
син ДУШАН, снајка ЦЕЦА, зет ЗОРАН и унуци
МАРКО, ЕМИЛИЈА, МАРИНА и ДУЊА

ПЕРИ ГАГИЋУ
Чуваћемо те од заборава.
МИЦА, ДРАГАНА, ПРЕДРАГ и САВА МРАОВИЋ
с породицама
(67/217067)

ПЕТАР КАРИШИК
1982–2006.
Десет година се навршава, а бол и туга су увек
ту. Ништа не може да замени празнину коју си
оставио у нашим срцима. У мислима си увек с
нама вољен и незаборављен.
Твоји: мајка НАДА, брат МИЛОШ с породицом,
баба ДРАГИЦА и тетка ГОЦА

(116/217218)

ТОМИСЛАВА
АНТОНИЋА
Велика туга у срцу, без
тебе.
Супруга ДЕСА
с породицом

ПОМЕН и СЕЋАЊЕ

(143/217306)

(92/217157)

РАДОСЛАВА ДЕМЕТЕР

Отишао си прерано и
оставио велику празнину.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.

Прошло је тужних четрдесет дана како није с нама

(110/217200)

Последњи поздрав

ПЕРИ ГАГИЋУ

Последњи поздрав драгој тетки Јоки

1932–2016.
Последњи поздрав мајци од ћерке ЈЕЛИЦЕ, зета
СТЕВАНА, унуке МАРГАРЕТЕ и КАТАРИНЕ, зета
ПРЕДРАГА и МИЛОША и праунучади

МИЛИНКО ЈОВАНОВИЋ

(73/217081)

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

ЈОВАНКА КАЛКАН
1928–2016.
МАРИЈА са ЛЕЛОМ и РАШОМ
(22/216945

РАДЕНКО
УРОШЕВИЋ

17. IV 1952 – 1. IV 2011 – 1. IV 2016.
Посвећеност породици и љубав невидљивим нитима ткају свакодневно породични живот, којим
смо сви заједно ишли...
С поштовањем и љубављу супруга
СЛОБОДАНКА, кћер ЈЕЛЕНА и син ДУШАН
с породицом

Завршио је своју босанско-банатску „офанзиву” наш непоновљиви,
добри стриц.
Породица ВУЛЕТИЋ

(127/217244)

(142/217303)

1937–2016.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је седамнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2016.

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је седамнаест година од трагичне погибије наших колега. Помен ће се одржати 4. арпила 2016.

РАДЕНКО
ЦЕТИЋ

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ
Изгубили су живот радећи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4. априла 1999. године

С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи, чуваћемо те од заборава.

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Твој син ДАМИР, снаја
ЈЕЛЕНА и унуке ДУЊА
и НЕДА

Настрадали су у НАТО бомбардовању Рафинерије Панчево, 4. априла 1999. године.

(121/217236)

Вечно ће живети у нашим срцима и нашем сећању.
5. априла 2016. године,

Нафтна индустрија Србије

Организација Синдиката Рафинерије нафте Панчево

(2/ф-475)

(93/ф-519)

прошле су четири године, тужне и болне откада ниси с нама, наш
драги, ПЕЂА

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је седамнаест година од трагичне погибје наших колега. Помен ће се одржати 4. априла 2016, у 9 сати, у Спомен сали у Енергани, а у 10.30, на Католичком
гробљу.

У недељу, 3. априла 2016. године, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен на гробљу Котеж

ПЕЂА
ФУШТИЋ

ЗАРИЈЕ САВИЋ

С љубављу те спомињемо, од заборава у срцу
чувамо.

Супруга ВЕЛА и син НОВИЦА с породицом

Твоји најмилији

(83/217115)

(103/217197)

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Прошло је шест најтужнијих месеци откако више ниси самном

Изгубили су живот радећи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4. априла 1999. године.
Од колега из „Енергане” Рафинерије нафте Панчево
(94/ф-519)

… када свећа догори и када срце заболи, само ти
ми можеш помоћи...

У суботу, 2. априла 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж обележићемо годишњи помен

ПЕТАР БУДАИ

Година прође, а ти нам све више недостајеш. Чежња за тобом је све већа, наша мила мајко, супруго и бако.
Твоји најмилији

1934–2015.
1. априла 2016. навршава се годину дана откако ниси с нама.
Ожалошћена супруга
ТУГОМИРКА с ћерком
ЉИЉОМ, унуцима
и праунуцима

(91/217156)

(64/217056)

ДЕСАНКИ ПЕТРОВИЋ
2015–2016.

Четрдесетодневни помен

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

РАДЕНКО ЦЕТИЋ

РАДЕНКО ЦЕТИЋ

Шест месеци смо у дубоком болу, са сећањем на
срећне године које смо провели заједно.

Твоја ВЕСНА

С љубављу мајка МИРКА, сестра РАДА,
зет МИКИ, сестрићи ЖИКА и НЕМАЊА

(119/217236

(120/217236

У суботу, 2. априла, у 10 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву одржаћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном супругу, оцу и брату

СЛОБОДАНУ ЋИРКОВИЋУ
ЋИРИ
1959–2016.
Нека твоја племенита душа нађе вечни мир. Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА,
ћерка АНДРИЈАНА и брат ЗОРАН

СЕЋАЊЕ

БЕЖУЉ

МИЛЕНКО
2011.

ШТЕФАНИЈА
2000.

Никад заборављени.
Синови ЈОВИЦА и ДРАГАН и ћерке ЗОРИЦА
и МЛАДЕНКА с породицама
(117/217220)

(136/217280)

РАДОВАН
ТОДОСИЈЕВИЋ

Син ПРЕДРАГ, снаја
ДРАГАНА и унука
АНАСТАСИЈА
(139/21729)

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

Петак, 1. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 2. априла 2016. године, у 11 сати, обележићемо годину
дана откако није с нама наша
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Прошла је најтужнија година откако нас је напустила наша

ЉУБОМИР
МЕРЏАНОСКИ

БИЉАНА РАДЕКА

БИЉАНА РАДЕКА

рођ. Глоговац
7. IV 2015 – 7. IV 2016.
Најдража наша, твоју љубав, доброту и пожртвовање увек ћемо
носити у нашим срцима.

Најдража моја мајка, не постоје речи којима бих могла описати
овај осећај празнине откада те нема. Постоји љубав коју смрт не
прекида и туга коју време не лечи.

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА и син ДАНЕ

Твоја ћерка МАРИНА, зет СЛАЂАН и унуци ВУКАШИН и МАША

(84/217116

(85/217116)

Љубо, прошле су три године тужне, откад ниси
с нама.
Љубо, ми који те волимо знамо колико боли
живети без тебе.
Увек ћемо те волети.
Сестра ОЛИВЕРА, зет
ПЕТАР и сестрићи
БОБА и ДАКИ
(49/217003)

Прошла је година откако нас је напустила наша мајка, свекрва и
бака

Прошло је тужних годину дана откада ниси с нама

4. априла навршавају се три године откако нас је
напустио наш син и брат

ЉУБОМИР МЕРЏАНОСКИ

БИЉАНА РАДЕКА

1982–2013.
Три године бола, и дани тежи од најтежих. Време није лек, већ патња и туга, али ти живиш у нашим срцима, кроз наша сећања, вечно вољен и
никад незаборављен.
Твоја мајка ЗОРИЦА, отац РИСТА
и брат АЛЕКСАНДАР

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

(5/216889)

Никада нећемо заборавити тебе и све што си чинила за нас.
Сећање на нашу

Твоји: ДАНЕ, ДАЦА и ЈОВАН

БАТО, СЕКА и МАЈА

(86/217116)

(51/217032)

Мила моја сестро

Петнаест година је прошло откад ниси с нама,
ал’ си у нама

У суботу, 2. априла
2016. године даваћемо
годишњи помен нашем

СОКУ

од колега из Историјског архива у Панчеву

БИЉАНА РАДЕКА

(52/ф-518)

ВУКОСАВА МАРЧЕТИЋ

ВЕЛИЧКУ
СТОЈАНОВСКОМ

3. IV 2001 – 3. IV 2016.
Прође година, а бол и туга за Тобом никад неће
проћи!

Твоји најмилији

Ожалошћени: син
РАДИВОЈЕ, снаја
ИЛИНА, унука САНДРА
и унук АЛЕКСАНДАР
с породицом

(76/217903)

(47/217023)

Време не може избрисати бол, љубав и сећање
на тебе. Док је нас живећеш у нама.

ГИЛА, ВАСО, ЈЕЛЕНА, МАРЕ и МАРИНА
(40/216984)

ЈОВАН ВИДАНОВИЋ

Твоји најмилији: супруг БОГДАН, ћерке
БИЉАНА и ЗЛАТА и син ЂУРИЦА с породицама

1. IV 2008 – 1. IV 2016.
Много нам је тешко бе тебе.
Несрећа нам те је узела и учинила да живимо с
горким болом и тугом. Знамо да си негде на небу, анђео наш, и да нас чуваш, као и ми тебе у
нашим срцима.
Супруга МАЦА, ћерка ТАМАРА и син МИЛЕ

(80/217101)

(79/217095

2009–2016.
Увек и заувек у нашим мислима и срцима.

У среду, 6. априла 2016,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем
драгом брату и сину

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ

Није мртав онај који је
умро, већ онај који је
заборављен, што ти никада нећеш бити

1. априла навршава се седам година откада није
с нама наша вољена

КАТИЦА ЋИРИЋ

У среду, 6. априла 2016.
даваћемо четрдесетодневни помен нашем
драгом брату

Неутешна сестра
ЉИЉАНА и зет
МИЛОШ с породицом

Отац РАДОВАН и брат
ЗОРАН

(129/217252)

(128/217252)

ЈОВАН
ВИДАНОВИЋ

Годишњи помен

Твој син МИОДРАГ,
супруга МАРИЈА
и ћерка ТАМАРА
(81/217103)

БРАНИСЛАВ
ИЛИЋ

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

30. III 1998 – 30. III 2016.
За сећање и незаборав.
КАТИЦА и ЖЕЉКА
с породицом
(97/217184)

НАДЕЖДА ЛЕКА
СЛАВИЦА с децом
(82/217109)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3. марта 2016. године навршава се шест година од смрти моје драге супруге и тридесет четири године од трагичне смрти моје ћерке
јединице

У суботу, 2. априла 2016. године, у 11.30, на Старом православнм
гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем

29. марта 2016. године
навршава се шест година
од смрти нашег драгог

КАРБУНАР

МИОДРАГА
ПАВЛОВИЋА
ПАЈЕ

ЛИВИЈУСУ КОВАЧУ ТИБИЈУ
1947–2015.

ОЛГИЦЕ

Вечито ожалошћен његов брат ЛАДИСЛАВ с породицом

БРАНКЕ

(38/216980)

1958–1982.
1939–2010.
Остаје љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи, с поносом вас помињем, у срцу носим. С неизмерном љубављу и поштовањем чувам успомену на ваш драги лик.
Отац и супруг МИЛАН
(16/216919)

И даље је велика празнина у нашим срцима.
Недостајеш нам.
Твоји најмилији
(33/216960)

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у среду, 6. априла 2016, у 11 сати, на
Новом гробљу давати четрдесетодневни
помен нашем драгом

У суботу, 2. априла 2016, у 12 сати, даваћемо шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

Сећање на драге родитеље

ЛАЗАРОВ
СЛОБОДАНУ РАКОЧЕВИЋУ

МИЛОВАНУ ЈОКСИМОВИЋУ

ДОМНИКА

ЛАЗАР

4. IV 2008 – 2016.

22. VI 2012 – 2016.

С поносом и љубављу чувамо успомене на Вас.

БРАНКА
КАРБУНАР
рођ. Радованчев
1939–2010.

Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА с породицама
(24/216947)

СЕЋАЊЕ

С љубављу и тугом чуваћемо вечну успомену на
тебе.

1978–2016.
Отишао си изненада и оставио нас у неверици.
Чекамо да се однекуд појавиш и пробудиш нас из ружног сна. Али те нема... Бол
ће можда променити облик, али никада
неће престати.
Чуваћемо те у нашим срцима, мислима,
отргнути од заборава.
Заувек неутешни твоји најмилији

АРПАД
КОВАЧ
Остаћеш вечно у нашем сећању.
Твоја породица

(42/217002)

(32/216959)

8. априла 2016. навршава се шест месеци откако ниси с нама

Прошла је година од
смрти нашег драгог

ДРАГИША
ПАВЛОВ ГИЛЕ

МАРИЈАНУ
КЕПИЋ

1968–2015.
Увек ћеш нам недостајати.
Твоји МИЛИЦА
и АЛЕКСАНДАР

Живиш у нашим срцима, мислима и сећањима.
Твоја породица

(29/216954)

(66/217066)

ВАЛЕРИЈА

ВЛАДИСЛАВ

2. IV 2008 – 2016.

29. V 1985 – 2016.

МИЛАН
РИСТИЋ
МИША
КРАК

Твоји најмилији
(35/216963)

У суботу, 2. априла
2016, молитвено ћемо
обележити годишњицу

ПЕРВАН
МИТОВ

1. IV 1999 – 1. IV 2016.
Сећање на тебе остаје
заувек.
Кумови ВИКТОР
и САША

2010–2016.
Тата, прошло је шест година а твоја саосећања
и подршка много ми недостају.
Воли те твоја кћерка
СНЕЖА и супруга
МИЛКА

(89/217124)

(43/217011)

ПОМЕН и СЕЋАЊЕ

Увек с вама у мислима и срцу.

Сећања не бледе, бол не
пролази.
Окупићемо се 2. априла, у 11 сати, на војловачком гробљу да одржимо деветогодишњи
помен.

РАДОВАНА
КРЧАДИНЦА

Сећање на вољену кумицу

БЛАЖЕК

(90/217129)

Увек у мислима, заувек
у сећању.
Твоји најмилији

(31/216958)

СЕЋАЊЕ
Сестра МИРА
с породицом

учитељица
31. III 1996 – 31. III 2016.

Твоји најмилији

(44/2170169

Трогодишњи помен

ЂУРЂЕВКА
ДЕДАУЦИЋ

Остаћеш вечно у нашем сећању.

НИШЕВИЋ

Кћерке МИЛИЦА и БРАНИСЛАВА
(25/216947)

31. марта 2016. навршило се седамнаест година
од трагичне погибије, жртве НАТО агресије

ДАНИЦА
четрдесет дана

БЛАГОЈЕ
двадесет година

Драги и племенити родитељи, наша љубав јача је
од времена и заборава.
ЉИЉАНА и ДРАГАН с породицама

ЉУБОМИРА ТОМИЋА

(48/217026)

пуковника ВЈ
Све што је људско и племенито имала је твоја душа. С поносом Те спомињемо, а с тугом живимо
седамнаест година.
Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(118/217231)

5. априла навршава се
четрдесет тужних дана
откад није с нама наша
вољена

СЕЋАЊЕ
1. априла навршиће се
пет година откад није с
нама наш драги

ПЕРА
КУРЕЉУШИЋ

Прошле су две године откад више није с нама наш

ЈОВИЦИ
ПЕТАР ПЕТРОВИЋ

ИЛИНКА
СТОЈАКОВИЋ

Бескрајно нама недостајеш.
Твоји: ЈАГОДА, ЂОРЂЕ и ЈЕЛЕНА с породицама

Вољени никад не умиру.
Твоји најмилији

31. марта 2016. навршава се четрдесет тужних дана откако си нас напустио, али у срцима остаћеш заувек.
Твоји најмилији

Време пролази, остаје
туга и празнина.
Њени најмилији

С поносом и љубављу чувамо успомене на њега.
Његови најмилији

(95/217169)

(70/217071)

(96/217180)

(45/217018)

(72/217077)

ГВОЗДЕНОВИЋУ
ЈОВАН СУБИН

Петак, 1. април 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. априла 2016. одржаће се шестомесечни помен откад
нас је напустио наш
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Прошло је десет година откад није с нама
наш вољени

У недељу, 3. априла 2016, навршава се четрдесет
дана откада није с нама наша

ЛУЧИЈАН МАРИНА

ДРАГАН ГАЧИЋ

Остају само мисли и драга сећања.

Обележићемо тај дан, сећајући га се с љубављу, поштовањем и захвалношћу, за све што је учинио за нас.

Твоји најмилији
(19/216928)

БРАНКИЦА
СИМИЋ
Његови једини: син САВА и супруга ТАЊА као
и најблискији пријатељи и одани радници „Графоса”

ПОМЕН
Породица

(133/ф-521)

(74/217085)

1. априла навршава се седамнаест година откако
нас је напустила наша

Заувек у нашем срцу

ПОМЕН
30. марта 2016. Драгану се навршило десет година, а Еви пет месеци откако нису с нама

АЛЕКСАНДАР ШКОРО
1967–2003.

МАРИЈАНА

МАРИЈАНА КЕПИЋ
1988–1999.
Кад срце и душа боле, време није лек већ тиха
патња и вечна рана. Не постоји време које умањује тугу, не постоје речи којима се може описати колико нам недостајеш.
Вечно си у нашим срцима.
Нека те анђели чувају.
Мама ЛЕНКА и тата СТЕВА
(12/216918)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тринаест година од смрти нашег драгог сина и брата. Време га није одвојило од нас,
остаје с нама заувек, у нашим срцима, мислима
и сећању.
Породица ШКОРО
(36/216952)

Стриц МИЛАН, нина
ВЕРА, сестра
РАДМИЛА, зет
ДАНИЈЕЛ и сестричина
МИЛАНА

3. априла навршава се
тужна година откада
ниси с нама

(18/216740)

ПОМЕН

ИВАН
ВУРДЕЉА

МАРИЈАНА
КЕПИЋ

29. III 2005 – 29. III 2016.

Време не може избрисати љубав и заборав на
тебе.

ЈОВАНКА
БОЖИНОВСКИ
ВАНЧЕ

Твоја баба РАДА

С поносом чувају
успомену на њега:
супруга МИРЈАНА
и деца МИЛЕНА,
ЈЕЛЕНА и НИКОЛА

31. III 2008 – 31. III 2016.
Њена деца: ДУШИЦА,
ДУШКО и ЗОРИЦА
с породицама

(13/216918)

(6/216891)

(15/216915)

3. априла 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

Прошло је петнаест година од смрти нашег
драгог

Много нам недостајеш.
Син РАСКО, ћерке
ЗОРИЦА и РУЖИЦА
с породицама
(10/216909)

Твоји најмилији
(8/216901)

СЕЋАЊЕ

ЖИВУЉ

1953–2014.
Били смо и бићемо увек
у мислима с тобом, везани љубављу која не
бледи и не нестаје.

1994–2016.
Почивајте у миру.

СЛАВНА
2003–2016.

Ћерка ЈАСМИНА и зет ВОЈИСЛАВ
(30/216956)

МАКИ
6. IV 2012 – 6. IV 2016.

Време пролази, а ти нам
недостајеш.

АНДРЕЈА
ЖАЛАЦ

РАДОВАНУ ТОДОСИЈЕВИЋУ

ВИДА
СТАНКОВИЋ

Супруг ИВАН, син
ЉУБИША, ћерка
СУЗАНА, брат АЦА и
унуци МАРКО,
МАРЈАН, СТЕФАН
и остала родбина и
пријатељи

3. априла 2016. обележићемо
четрдесетодневни помен

СТАНИМИРУ
ТОМИЋУ

(41/216999)

САВКА
ИВАНОВСКА

(1/216878)

30. марта навршавају се
две године, када је твоја
душа отишла у неки нови, бољи свет

Супруга РАДА, ћерке ДАНИЦА и ЗОРИЦА
и син МИЛИВОЈЕ

ЕВА
ЛАСЛОФИ

30. III 2006.
30. X 2015.
Године и месеци пролазе, а најлепше успомене
носимо у срцима.
Ваши најмилији

(14/216918)

ЉУБИЦА
ЗЛАТКОВИЋ

НИКОЛА

3. априла навршава се
десет година како ниси
с нама, али у срцу си
остала

ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ

6. IV 2012 – 6. IV 2016.
Прошло су тужне четири године, а ти ћеш заувек бити у нашим срцима, и у нашим мислима.
Супруга КРСМАНИЈА,
ћерка ВЕСНА, зет
ПРЕДРАГ и унуци
НИКОЛА и ИВАН
(7/216900)

ДУШАНА
КНЕЖЕВИЋА

Твоји најмилији

Успомену на њега
чувају његови
најмилији

(20/216931)

(23/216946)

Прошло је четрдесет тужних дана откад није с
нама наш вољени

3. априла 2016. обележићемо годишњи помен нашој

ЛАЗАР
ЧЕНЕЈСКИ

СЛАВКИ
НЕСТОРОВИЋ

Ожалошћена супруга
РАДМИЛА, син СРЂАН
и син ВЛАДИМИР
с породицом

Твоја доброта остаће
заувек у нашим срцима.
Твоји: БАГЕ, СЛАВИЦА,
ДАНЕ и НЕЛЕ

(11/216911)

(3/216880)

СТЕВАН МИЛОШЕВИЋ

Супруг ЂОРЂЕ, син
ИГОР, снаја БЈАНКА
и унук НЕНАД

3. IV 1996 – 3. IV 2016.
Време пролази, али бол и туга никада.
Твоји најмилији: супруга ОЛГА и син ЗДРАВКО

(37/216974)

(63/217055)

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

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 1. април 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
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 – синове
14. марта: Андреја и Рељу – Снежана и Дејан Николић.

Добили ћерку
19. фебруара: Сандру – Биљана Глигор и Дејан Крудуљ, Јелену – Марија
и Дејан Томашев; 3. марта: Лану – Ивана Лучић и Миломир Стаменковић;
8. марта: Ливиу – Зузана и Ђула Мохачи; 10. марта: Теодору – Татјана
Џелатовић и Драган Јовић, Теу – Тања и Марко Вукмировић, Милицу –
Бранкица и Драган Игња; 13. марта: Милану – Мирјана и Милан Рађен.

Добили сина
24. фебруара: Марка – Катарина Марковић и Миодраг Рековић; 27. фебруара: Стефана – Александра и Петар Мајсторовић; 2. марта: Стефана
– Ана Лукић Сокола и Јанко Лукић Сокола; 8. марта: Илију – Ивана и Јовица Јаношев; 9. марта: Алексу – Анета Трајковски и Александар Лужајић;
11. марта: Душана – Јелена Спасић Батало и Владимир Батало; 14. марта: Самуела – Тереза Муађер.

19. марта: Анђела Јовановић и Марко Јанићијевић; 24. марта: Ивана Врдољак и Бојан Вилотић, Розалија Киш и Јошка Шајн.

2
3
4
5
6

(23. 9 – 22. 10)

Најбитније је да се добро осе-

Бићете мало успорени ове сед-

ћате и да сте се колико-толико
опоравили од прошле турбулентне седмице. Партнер вас у свему
подржава. Краћи пут искористите за одмор.

мице и дуго ћете размишљати о
томе шта и како даље, али позив
пред крај седмице помоћи ће
вам да донесете исправну одлуку. Посетите зубара.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добро је то што волите да знате

Када вам крене, онда је баш

на чему сте и у послу и приватно,
али понекад не треба одмах сећи
напола. Будите стрпљивији, будући да вам се смеши добра пословна понуда.

кренуло. Добри контакти и пословни уговори обележиће ову
седмицу. Не пропуштајте сусрете
са странцима, изгледи за зараду
су велики.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

дица ваше пренапетости. Већ сте
се и сами уморили од жеље да
нешто промените, а константно
тапкате у месту. Направите конкретан корак.

Не пропустите позив за одлазак на краћи излет с друштвом,
јер можете упознати љубав свог
живота. Размишљате о промени
посла, али стрпите се, ветрови
баш и нису повољни.

УМРЛИ
16. марта: Стеван Поволни (1950); 17. марта: Надежда Јујић (1944), Жарко Литричин (1958); 18. марта: Јелена Јованов (1958), Милена Ружан
(1931), Станко Санадер (1929), Томислав Јончић (1931); 19. марта: Сима
Халугин (1921), Ана Михалус (1932), Стојан Стојановић (1947); 20. марта:
Јован Папић (1960), Павле Василије (1947), Викторија Михајлов (1929), Анка Мијатовић (1947), Рада Крстин (1955), Слободанка Станков (1944), Радослава Деметер (1932); 21. марта: Ержа Хрјешик (1929); 22. марта: Вида Циврић (1932); 23. марта: Мира Бунчић (1942), Божидар Микља
(1932); 24. марта: Милан Топаловић (1929).

Припрема: Момир Пауновић

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Блага укоченост врата је после-

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

УЧАУРЕНА ИСПУЊАЉКА

Ован

Прво уписујете петословне речи кроз
осенчена поља, а потом седмословне речи
кроз цео лик. Правилним решењем у средишњој усправној колони добијате име и
презиме наше глумице, сликарке и писца
(на слици).
ВОДОРАВНО: 1. прилог са значењем: у
правцу, ка – особа која се бави спремањем,
2. подручје, предео, басен – врста синтетичке тканине, 3. одрезан дебео комад дрвета,
балван – хармоничан, усклађен, 4. посмртни
оглас, посмртница – спортско друштво из
Суботице, 5. општинско подручје (мн.) –
припадник једног азијског народа, 6. француски фудбалски клуб – такмичари у једном
борилачком спорту.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Понекад вам се чини да је цео

Ваша амбиција има само један

свет против вас, ако није с вама.
Не схватајте добронамерне критике као атак на сопствену личност. Поведите рачуна о крвном
притиску.

циљ: сигурност. Трудите се да
превазиђете тренутне проблеме.
Ненадано вам стиже финансијска помоћ од старог пријатеља.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Превише сте нервозни и то мо-

Водите рачуна о томе шта једе-

же изазвати стомачне проблеме.
Понекад и није тако добро планирати дугорочно, јер док сте заузети тиме, можете пропустити
сјајну пословну понуду.

те и пијете јер вам је стомак осетљив. Почните да пакујете кофере, предстоји вам изненадни дужи пословни пут. Не верујте у
све што чујете.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Педантни сте, али и превише
ситничави. Будите умерени у
захтевима и жељама, да не бисте
остали и без онога што имате.
Опадање косе може бити последица узимања лекова.

(19. 2 – 20. 3)
Мање једите, више се крећите и
спавајте, па ће умор нестати.
Окупирани сте идејом о пресељењу или промени места боравка. Ипак, сачекајте повољнији
тренутак.

АНАГРАМНИ ПАРОВИ
ГЛУМИЦА ИЗ
ПАНЧЕВА

Сателит
Јупитера

Предлог уз
Камермани
датив

Општински
комитет
(скр.)

Дебело
бродско
уже

Предграђе
Љубљане

ГРАД И КАРНЕВАЛ

Бекрија
Јапанска
тенисерка
(Јошико)

Велики
балкон
Ознака за
тону
Ас, адут

Увити у
ролну

Без броја
(скр.)

Врста
крушака
Ризик (стр.)

ВОЉА ДА НЕ ГРЕШИ
Спремност је потребна
кад се књиже ставке,
онда се не греши,
па нема исправке.

Лука на
Ламаншу
Савезна
држава у
САД

Позоришна
благајна
Рачун (скр.)
Паор, земљорадник
Други вокал

Симбол
сумпора
Ознака за
Немачку

Узвик
Ознака за
темпо
Место у
Бачкој

РЕШЕЊА – Учаурена испуњаљка: с(према)ч, т(ревир)а, с(клада)н,

Лична
заменица

С(парта)к, Т(атари)н, б(оксер)и (коначно решење: Ева Рас). Анаграм-

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

ни парови: насртач–Сантрач, Маракеш–машкаре, орност–сторно.

Први
вокал

Скандинавка: ископ, рен, он, капија, Иг, лола, смотати, т, караманке,

Степен на
коме се
нешто
налази

У граду Марока
свуда дуж улица
парадно се крећу
маскирана лица.

Ана Бретшнајдер, ти, билетарница, Авр, сељак, ој, с, Конектикат, Ада.

Силовит
напад

ФУДБАЛЕР НАПАДАЧ
У екипи с Карабурме
нападач је некад био,
головима врсни стрелац
клуб и себе прославио.

Улаз у
двориште
Планинац

Лична
заменица

ИГРАЛА У
УЖИЦУ И
ЗАЈЕЧАРУ

Лист који
Птица
Симбол
излази у
грабљивица натријума
Приштини

Нејавно,
скривено

Ископавање

Костур

Биљка
љутог
корена
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У СЕЛУ САКУЛЕ ОДРЖАНИ „ОВЧАРСКИ ДАНИ”

ФЕШТА У БАНАТСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ СТОЧАРСТВА
Становници Сакула који се баве узгојем оваца пре двадесет
година почели су да се самоорганизују како би направили
манифестацију достојну реномеа једног од најсточарскијих
села у Банату и шире.
Од самог почетка излагане
су овце, а до пре десет година
и краве; кулинари су припремали чобански паприкаш, жене излагале етно-рукотворине,
али је одувек главна атракција
била трка магараца или како
они „суздржанији” воле да кажу – трка на магарцима.
А будући да су у питању веома ћудљиве живуљке, с њима
никад није начисто на коју ће
страну.
И ето прилике да се човек
слатко насмеје...
Овогодишњи „Овчарски дани”
отворени су у петак, 25. марта,
изложбом слика и поетском
вечери, али је главна фешта
виђена наредног дана, у суботу, 26. марта, када је силан
свет с разних страна навалио
да види вашар какав се данас
ретко где догађа.
Поред десетина тезги с разноликим ђинђувама и штимунга који су стварали локални музиканти, хиљаде посетилаца могло је од раног јутра да
ужива у изложби овнова, такмичењу у припремању чобанског паприкаша, изложби рукотворина, а нешто касније
уследио је богат културно-уметнички програм.
Овчарство поново у моди?!
Сакуле важе за престоницу овчарства у Војводини. На пашњацима који окружују ово типично банатско село, напаса се
око хиљаду и по поменутих домаћих животиња, премда их је
не тако давно било дупло више.
Иако је у питању веома напоран посао, много својственији неким пређашњим гене-

рацијама, све више младих
људи, имајући у виду како је
тешко наћи посао, поготово у
руралним срединама, схвата
да од овог посла може пристојно да се живи.
Један од њих је и Срба Станојев (46), који тренутно гаји
око осамдесет оваца, око којих
му помаже и син.
– Док ми је отац био жив,
имали смо их пет пута више, а
тај број смо умањили и због
отежаног пласмана. И док је
јагањце најлакше продати, до
пре неколико година вуну смо
бацали. На срећу, недавно се
појавио интересент и за њу –
рекао је млади овчар.
Станојев је и један од организатора „Овчарских дана”,
као и његов суграђанин Војкан
Првуљ (35), који је окренут
краварству, а на његовој фарми има око шездесет музара.
– Овим послом бавили су се
и моји преци, па је ред да и ја
наставим традицију. Не изводимо стоку на испашу, јер нема квалитетних пашњака, па
сви озбиљнији узгајивачи има-

ју фарме са увезаним системима. С обзиром на то да се трудимо да млеко буде екстракласе, из Сакула свакодневно
оде више од три хиљаде литара. Откупљивач засад то редовно плаћа, а цене су задовољавајуће – навео је Првуљ.
Цигаје или беле?
У четрдесетак боксова биле су
смештене црне овце – цигаје,
као и беле: бергамо, виртемберг, „ил де франс”... Изложили су их узгајивачи из Томашевца, Ботоша, Долова, Панчева и других места, док је са-

мо Сакуле било заступљено с
десет боксова.
Тридесетпетогодишњи Јан
из Ковачице на „Овчарске дане” долази већ неколико година, а овом приликом приказао
је јагањце и шиљежад расе „ил
де франс”, која важи за најмеснатију и добро се котира код
купаца. Пера из Орловата има
близу осамдесет година и исто
толико банатских цигаја. Он је
сам свој чобанин; све може
сам, иако му у томе припомогну син и унук. Не жали се како
му иде, јер успе да прода јагањце, сир, млеко, вуну... Не-

далеко одатле своју стоку су
приказали и Панчевци Светозар и Зоран из Маргите, који
на оближњем салашу чувају
близу двеста цигаја, међу којима и двадесетак примерака
врсте бергамо.
Напослетку је, по одлуци
жирија, у конкуренцији цигаја
најбољу колекцију оваца имао
Адам Неда из Уздина; међу овновима се издвојио онај којег
је одгајио Срђан Војнов из
Иланџе, за двиску (младу овцу) награђен је Никола Трбенчин из Долова, а најбољу јагњад изложио је Стелијан Рошу
из Торка.
Код белих раса најбољу колекцију оваца произвео је Светозар Мургашки из Ченеја,
најбољег овна Милош Шугић
из Кикинде, а боље од осталих
биле су двиске Живана Маркова из Житишта и јагњад Србе Станојева.
Не туците јадне маге!
Пажњу многобројних гостију
привукло је и надметање у
справљању традиционалног
специјалитета – чобанског паприкаша. Како је рекао прошлогодишњи победник Јожеф
Молнар из Мужље, главна чаролија је у љубави. Да би овај
специјалитет био добро спремљен, битна је добра ватра, а
треба га кувати на старински
начин и избегавати употребу
зачина.

Ипак, шлагер дана свакако
је, као и увек, била трка магараца. Већина ових симпатичних живуљки, њих десетак, доведена је из газдинства „Крчединска ада”, где има преко сто
јединки. Учесници су били подељени у три старосне категорије јахача од најмлађих до
ветерана, у којој је, рецимо,
победио Милан Војнов јашући
магарицу Мицу.
Овде резултат никако није
био у првом плану, будући да
се ради о урнебесној забави.
Мало ко је могао да од смеха
избегне грчеве у стомаку, када
је већина магараца кренула на
погрешне стране; други би се
тврдоглаво укопали, трећи попут дивљег бика обарали своје
џокеје, док су четврти њакали
на сав глас и до лудила доводили власнике. Један од њих
није могао да одоли а да, у нападу беса и очаја, свом љубимцу не запрети са: „Коњу један!”
Међутим, ова „комендија”
има и другу, за око нимало пријемчиву димензију – појединци
су немилосрдно шибали несрећне маге, што су њихове
болне гримасе јасно откривале.
Јахање некако и да им опростимо, али да ли је баш неопходно тако брутално тући ова
безазлена бића? Да ствар буде
гора, то насиље се догађало
пред многобројним малишанима.

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.

ПОВОДОМ НАЈРАДОСНИЈЕГ ПРАЗНИКА

Лепи

Креативни Ускрс у Иванову
Поводом најрадоснијег хришћанског празника по грегоријанском календару у Иванову је приређено неколико интересантних догађаја.
Најпре је у четвртак, 17.
марта, гостовало мађарско путујуће позориште „Виранто”,
које је тренутно на турнеји по
Банату. Прича је отприлике
оваква: двојица аниматора својим „вирантомобилом” иду од
места до места и децу уче интересантним стварима. Док им

Мужјак лабрадора пронађен
је пре неколико дана на Новосељанском путу, али нажалост без микрочипа, тако да
запослени у служби „Зоохигијене" нису могли да утврде
ко је власник.
Уколико неко препозна овог
лепотана, може позвати градско прихватилиште на број телефона 352-148, а ако се нико
не јави у законском року, пас ће бити удомљен код некога ко
ће бити одговорнији према њему.

један показује кораке за народне игре, други их у симпатичној камп-приколици подучава
прављењу занимљивих фигурица од пластелина. У том креативном дружењу учествовало
је око двадесет петоро ивановачких малишана.
На Велики петак, 18. марта,
фудбалери „Стреле” играли су
с београдским клубом „Млади
пролетер”, а меч је завршен
„пријатељским” резултатом
(1:1).

Гара
Истог дана још једном је демонстрирана традиционална
игра попике. На фудбалском
игралишту се окупило тридесетак мештана, који су више од
четири сата одмеравали давно
заборављене вештине. Све то
поновљено је и у понедељак.
Малишани су поново дошли
на своје у суботу, 19. марта, када су организована занимљива
надметања. У узбудљивом такмичењу у туцању ускршњим
јајима четворогодишња Луци-

ја Гуран је у финалу победила
годину дана млађег Петра Калапиша, док је најлепше осликано јаје донео дванаестогодишњи Филип Василчин, а други
је био четворогодишњи Милан
Терзић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ова лабрадорка је пронађена почетком фебруара у Брестовцу, али
је у градском прихватилишту до
сада нико није тражио.
Гара је добра према људима и
према другим псима, а попут
других лабрадора увек је орна за
игру.
У међувремену је стерилисана и
чипована, па је спремна за неког ко
ће боље водити рачуна о њој.

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

БОБА И НИКОЛА НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
Бронзана медаља за
Небојшу Спасковског
Одличан наступ
Динамових дебитаната

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

СНАЖНЕ ДАМЕ ПАНЧЕВАЧКЕ
Женска пауерлифтинг екипа
Фитнес студија Фијеста из нашег града наступила је као део
српске репрезентације на Балканском првенству које је одржано 26. и 27. марта у Сарајеву, у дворани „Вогошћа”. Наше
суграђанке су постигле сјајне
резултате.
Слађана Митровић је, поред
освојене титуле шампиона, поставила и нови балкански рекорд у дисциплини дедлифт у
својој категорији. Поред тога

она је била и апсолутно најјача
жена како у пауерлифтинг триатлону, тако и у својој конкуренцији па је освојила пет златних
одличја и велики пехар. Данијела Симичић се окитила сребрним медаљама у дедлифту и
бенч-пресу, а Наташа Андревски је зарадила бронзано одличје у дисциплини пауерлифтинг.
У екипном надметању женска репрезентација Србије освојила је најсјајније одличје.
Свака част!

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ИМПЕРАТОРИ СЛАБИ ЗА ПАНТЕРЕ
Прошлог викенда је стартовала првенствена трка за бодове
у Суперлиги наше земље у
америчком фудбалу. У првом
колу панчевачки Пантери су
остварили убедљиву победу у
Нишу, где су домаће Императоре савладали с 33:6.
Панчевци су сигурном
игром у одбрани и ефикасним
нападом већ од самог почетка
утакмице успели да наметну
свој ритам. Амерички квотербек Кевин Хачинсон, који
предводи Пантере, одлично је
разигравао своје саиграче, а на
крају је уписао и три тачдауна
– један пасом и два трчањем.
Одлична одбрана Пантера, која је сачињена од великог броја младих играча, попустила је
тек у финишу утакмице, када
је дозволила домаћину да постигне почасне поене.
Прилику да заиграју на помоћном терену стадиона „Чаир” имали су сви играчи Пантера, па је тако резервни квотербек Стефан Спасић искористио своју шансу на најбољи

могући начин, бацивши тачдаун дуг 20 јарди. Поред Хачинсона и Спасића, поене за
панчевачки тим постигли су
Славољуб Дуковски, Мајкл
Кембел и Братислав Бошњак.
– Увек је важно остварити
победу против екипа које су
вам директни конкуренти, без
обзира на то да ли се ради о
борби за плеј-оф или за опстанак у лиги. Ове године имамо
велики број младих играча који показују свој таленат из дана у дан. Одбрана је била на
висини задатка, а у нападу смо
имали неколико пропуста, али
ћемо у наредном периоду порадити на тим грешкама. У
Нишу смо победили лакше него што смо очекивали, а прави
изазови нам тек предстоје –
рекао је офанзивни координатор Пантера Александар Пановски.
У другом колу Суперлиге
Панчевци ће угостити Дивље
вепрове из Крагујевца. Та
утакмица ће бити на програму
9. априла.

ЗАНИМЉИВА НАДМЕТАЊА У НАШЕМ ГРАДУ

БАДМИНТОН ОСВАЈА...

Најбољи каратисти у нашој земљи окупили су се прошлог
викенда у Параћину, где је
одржано Првенство Србије у
конкуренцији сениорки и сениора. За такмичаре Карате
клуба Динамо ово најзначајније домаће такмичење остаће
упамћено као једно од најуспешнијих у последњих неколико година. Чланови нашег
клуба су освојили три медаље
– два злата и бронзу, па су само потврдили да спадају међу
најбоље карате колективе у
нашој земљи.
На шампионату у Параћину
виђено је много лепих и интересантних мечева, а пажњу публике посебно су привлачиле
борбе у којима су снаге одмеравали репрезентативци Србије.
Више од осталих истакли су се
расположени такмичари Динама, па су њихови резултати и
пласмани због тога и најбољи.
Конкуренција је била веома
јака, а многи борци су се својски
трудили да с трона „скину” прошлогодишње шампионе. То им
овог пута није пошло за руком,

као и тренери Ненад Соколовић и Љубиша Миленковић,
презадовољни су добром формом и одличним резултатима
својих такмичара и искрено
верују да ће у овој пролећној
сезони бити још много прилика за радост.
Већ наредног викенда најбољи сениори, јуниори и кадети Динама наступиће на традиционалном међународном
турниру „Златни појас”, који
се одржава у Чачку.

ИПОНИ СА ОСМЕХОМ
Девети међународни џудотурнир под називом „Трофеј
града Панчева”, који организује Џудо клуб Динамо, одржан је прошлог викенда у Хали спортова на Стрелишту.
Учествовало је 435 младих бораца из 36 клубова из Србије,
Хрватске и Румуније.
Динамо се представио са 65
својих чланова, који су освојили тридесет једну медаљу, а у
екипном делу је заузео четврто
место, иза беочинског Цемента, Славије из Новог Сада и
Новог Београда. За тим домаћина су наступили: Алекса Ђуровић, Филип Француз, Владимир Богдановски, Жарко Омчикус, Матеја Зубовић, Михајло Слијепчевић, Милош Стојановић, Урош Ћућа, Петар Ненадовић и Данијел Маравић.
Највредније трофеје у појединачном надметању освојили
су: Никола Раданов, Милица
Секуловић, Андреа Стојадинов, Анђела Радуловић, Филип Ринковец, Анђела Ранђе-

Петоро џудиста Динама је по
позиву националних селектора било у међународном
тренинг-кампу за кадете, јуниоре и сениоре који је одржан у Кикинди.
Учествовали су: Андреа
Стојадинов, Анђела Ранђеловић, Вук Кошић, Филип
Ринковец и Сара Славковић.
Одличне резултате су остварили и наши суграђани, како
они који наступају за Динамо,
тако и чланови БК-а Панчево.
Динамовке Ана Гаврилов и
Софија Карановић освојиле
су бронзану медаљу, а то су
постигла и браћа Никола и
Михајло Борка, чланови БКа Панчево. Наталија Бохаревић и Сања Перић (БК Панчево) окитиле су се сребром,
а бронзана одличја су заслужили и Никола Борка и Наталија Бохаревић (БК Панчево) у мешовитим паровима, као и дубл који су чинили Бог дан Ста ни шић (Вр шац) и Ана Милошевић (БК
Динамо).

вовски борио у сваком дуелу и
још једном је потврдио да је
стасао у одличног сениорског
борца, а освојио је бронзану
медаљу.
Иако се одлично борио, Стефан Лугић је поражен већ у првом колу, а запажене дебитантске наступе у сениорској конкуренцији имали су и Марина
Главич и Огњен Јерков, који су,
ипак, остали без трофеја.
Шеф стручног штаба КК-а
Динамо Предраг Стојадинов,

ВЕЛИКИ ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЏУДО КЛУБА ДИНАМО

РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

У Хали спортова на Стрелишту у недељу, 27. марта, у организацији БК-а Динамо, одржана су два турнира из календара Бадминтон савеза Србије, на којима се окупило преко
60 учесника из десет клубова.
– Желео бих да захвалим свим
клубовима и такмичарима који
су учествовали на овим такмичењима, али и члановима и пријатељима клуба који су помогли у
организацији турнира, Бадминтон савезу Србије и спонзорима
савеза. Посебну захвалност дугујемо ЈКП-у „Младост” и Спортском савезу, без којих одржавање овог турнира не би било могуће – рекао је Горан Јелесијевић,
председник БК-а Динамо.

јер је одлични Никола Јовановић освојио своју четврту сениорску титулу у категорији до 75
кг. Одличан је био и Слободан
Битевић. Популарни Боба је зарадио нову титулу шампиона у
категорији преко 84 кг. Ударни
тандем Динама и сениорске репрезентације Србије својим ривалима није дао нимало шанси
за евентуално изненађење.
Сјајан је био и Небојша Спасковски, који се надметао у
категорији до 67 кг. Он се ла-

„Клиса 2016” у Новом Саду.
Десеточлану екипу из нашег
града предводила је Неда
Остојић, а у улози делилаца
правде били су Петар Илијин и Миленко Крајновић.
Златне медаље су освојили:
Јелена Стојановски, Андријана Кртенић, Филип Француз и
Урош Ћућа. Сребром се окитио Владимир Богдановски, а
бронзе су заслужили: Матија и
Марија Стојановски, Никола
Мирковић, Тијана Стојанов и
Неда Остојић.
ловић и Никола Достић. Сребрна одличја су заслужили:
Матеја Стојановски, Алекса
Лехни, Андреј Ринковец, Марија Стојановски, Алекса Ђуровић, Милица и Милена Секуловић, Филип Француз и
Милош Крсмановић, а бронзана: Никола Долинга, Марија
Стојановски, Никола Мирковић, Јована Раховић, Матеја
Зубовић, Тијана Стојанов, Андријана Кртенић, Јелена Стојановски, Данијел Маравић,
Петар Мљач, Марко Капетановић, Марија и Марина Гавриловић и Илија Крстић.
Турнир је свечано отворио
Александар Фаркаш, члан
Градског већа задужен за
спорт, а ову лепу манифестацију и овог пута су помогли бројни пријатељи ЏК-а Динамо,
као и родитељи малишана, без
чије подршке ово такмичење
не би трајало већ девет година.
Чланови ЏК-а Динамо били су одлични и на турниру

ЗЛАТНИ – МИЛОШ, ЛАЗАР И ВЛАДИМИР

Запажене резултате на турниру у нашем граду остварили су
и чланови ЏК-а Панчево.
Златне медаље су освојили Милош Мандарић, Лазар Албијанић и Владимир Тодоровић. Сребром су се окитили Александар и Ана Лупулов и Јована Милошев, а бронзе су
зарадили Вук Вељковић, Лазар Ваневски и Катарина Путић.

КУП СРБИЈЕ У ВАТЕРПОЛУ

НОВИ ТРОФЕЈ У ВИТРИНАМА МЛАДОСТИ
Млади ватерполисти Младости, дечаци рођени 2003. године, остварили су велики
успех прошлог викенда освојивши пехар намењен победнику Купа Србије.
Дечаци које предводи тренер Слободан Станчул у првом мечу су савладали Партизан с 9:5, потом су са 17:5 победили Београд, а у трећем колу су надвисили и Таш – 10:7.
– Овој талентованој генерацији тек предстоји тежак рад,

како би клуб у будућности могао да изгради сениорски тим
из своје школе. На срећу, ВК
Младост има још много талентованих дечака, а ако се
изгради „балон” на отвореном
базену, имаћемо боље услове
за рад, што ће нам омогућити
да још квалитетније радимо –
рекао је Слободан Станчул.
У ВК-у Младост су одавно
одлучили – жеља свих је да талентовани клинци остају у
Панчеву.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НИКОЛА ШАМПИОН
Првенство Србије у теквонду
одржано је прошле недеље у
Београду. У веома јакој конкуренцији сјајне резултате су
остварили и наши суграђани.

Најзапаженији је био Никола
Вучковић, који је освојио златну медаљу и потврдио статус
репрезентативца Србије за учешће на Европском првенству.
Сјајни су били и кадети. Јована Јовановић је освојила сребро, док су се Милица Неделковски, Лука Бабић, Никола
Ресановић и Лара Бокун окитили бронзаним одличјима.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ФАНТАСТИЧАН ПРЕОКРЕТ БОРЦА
Старчевци победили
у Смедереву
У суботу пада одлука?
Одбојкашка Прва лига постаје
све занимљивија. Финиш првенствене трке никад није био
неизвеснији, јер се води жестока
борба за прво место, али и за
друго, које води у бараж за пласман у Суперлигу. Одбојкаши
старчевачког Борца су један од
кандидата за врх, заједно с Јединством из Старе Пазове,
Спартаком из Суботице и Младим радником из Пожаревца.
Рачуница је јасна – ако желе у
виши ранг, Давор Милошевић и
његови саиграчи морају победити у свим утакмицама до краја.
Остала су још два кола. Али и
два веома неугодна ривала...
Прошлог викенда је на програму било 20. коло. Борац је
гостовао у Смедереву, где је
одмерио снагу са захукталим

истоименом домаћином, који
је пре овог дуела оборио многе
фаворите на плећа. Била је то
утакмица за одбојкашке сладокусце, али и за оне љубитеље спорта с дебелим живцима.
Домаћин је водио са 2:0 у сетовима, имао је и меч-лопту,
али... Смедерево–Борац 2:3,
по сетовима: 25:20, 25:20,
16:25, 29:31 и 9:15.
Био је то величанствен тријумф момака које предводи

Драгољуб Стојановић. Одбојкаши Борца су били прави борци,
нису се предавали ни када је
изгледало да је меч изгубљен,
када се чинило да је још једна
сезона отишла унеповрат. Победила је већа воља, јача жеља.
Победио је бољи тим!
Сви момци заслужују похвале за борбеност и упорност, јер
су изгубљени дуел претворили
у сјајну победу. Да све буде још
интересантније у овом рангу,

побринуо се београдски Железничар, који је на свом терену
победио великог фаворита –
екипу Младог радника. Тако
су Пожаревљани своје шансе
за пласман у елиту свели на
минимум, а донедавно су били
већ виђени суперлигаши.
До краја првенствене трке
треба очекивати још много узбуђења. Наредног викенда на
програму ће бити претпоследње коло, које много тога може
„разрешити”. Борац у Хали
спортова на Стрелишту дочекује лидера, Јединство из Старе Пазове, које има само једну
победу више. Биће то утакмица
над утакмицама, меч који љубитељи спорта у нашем граду
одавно чекају. Гости победом
решавају шампионат, Борцу
тријумф доноси праг елите...
Овај дуел биће на програму
у суботу, 2. априла, од 20 сати.
То је меч који не би требало
пропустити. „Прштаће” на све
стране, то је сигурно.

На скупштини Стрељачког савеза Србије у Новом Саду проглашена је и листа најуспешнијих такмичара у Војводи-

ни у 2015. години, на којој запажена места заузимају и чланови СД-а „Панчево 1813”.
Марија Алексић је најбоља
пионирка, а Дејан Пешић је
најуспешнији сениор. Исидора
Стојановић је друга јуниорка, а
трећа у конкуренцији млађих
јуниорки, док је Тијана Коларик трећа сениорка.
Дејан и Тијана су својим резултатима потврдили ранг стрелаца међународног разреда.

„АКАДЕМЦИ” НИЖУ
УСПЕХЕ
Чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева на свим контролним турнирима потврђују
свој квалитет и раскошни таленат.
На недавно одржаном турниру у Зрењанину Дуња Јочић је
освојила златну медаљу, а бронзама су се окитили Матеја Илић,

ЧАСТ СПАСЛИ ЈАБУЧАНИ
После осам узастопних победа у шампионату Супер Б лиге
Рукометни клуб Динамо, лидер првенства и главни кандидат за пласман у српску елиту,
претрпео је пораз прошлог викенда. У петнаестом колу панчевачки „жуто-црни” су изгубили у Црвенки од истоименог домаћина са 22:21 (9:10).
Момци које предводи тренер Иван Петковић су на то
гостовање отишли ослабљени,
без повређеног капитена
Бранка Радановића, али то им
није сметало да већ на почетку утакмице створе опипљиву
предност од четири гола (5:1).
Ипак, како је време одмицало,
Црвенчани су играли све боље, па је и разлика у головима
почела да се „топи”. После пр-

вих тридесет минута игре на
семафору је писало 9:10.
Захваљујући Миљану Буњевчевићу и Срђану Комланову Панчевци су успели да се
врате у меч и да изједначе, али
у самој завршници нису имали
довољно концентрације.
Поред поменутог Буњевчевића (шест голова), истакли су
се и Радојичић и Стојановић,
који су били прецизни по четири пута, док је Срђан Комланов три пута савладао противничког голмана.
И поред пораза, Динамо је и
даље на лидерском месту у Супер Б лиги. Панчевци имају
24 бода, четири више од другопласираног Шамота.
Рукометашице ЖРК Панчева су прошлог викенда госто-

вале у нашем главном граду,
где су одмериле снагу с тренутно најбољом екипом у овом
рангу такмичења. Домаћи Јуниор је оправдао улогу фаворита па је славио убедљиву али
заслужену победу од 33:22.
Част рукометног Панчева
прошлог викенда су спасли Јабучани. У четрнаестом колу
Прве лиге група „Север” момци
тренера Жикице Милосављевића савладали су, у узбудљивој утакмици, фаворита из Новог Бечеја: Јабука–Јединство
28:25 (11:14).
Пред пуном двораном у Јабуци домаћи су добро „отворили” меч, желели су да поправе
утисак после два пролећна пораза и у првих двадесетак минута контролисали су резултат,

а онда је уследила серија Јединства, па су гости на одмор
отишли с три гола предности.
Када су почетком другог дела гости повели са 16:11, чинило се да ће бодови отићи у Нови Бечеј. Међутим, домаћи рукометаши су се тада пренули,
предвођени својим најбољим
играчем Мирославом Јовановским, и ношени подршком
верних навијача преокренули
су резултат у своју корист.
Поред поменутог Јовановског, који је постигао четири
гола, али и успешно проигравао своје другаре, истакли су
се и: Мирослав Ракић (седам),
Давид Пешић, Драган Миленковић и Иван Пешко (по четири), Данијел Брзевски (три) и
Јован Крстевски (два гола).

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТСЦ ЗАУСТАВИО „ДИЗЕЛКУ”
Утакмицама осамнаестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Српској лиги група
„Војводина”. Панчевачки Железничар је на свом терену
угостио ТСЦ, од којег је изгубио с 0:1. После губитка бодова у Сенти био је то други узастопни „минималац” који је
растужио навијаче популарне
„дизелке”.
Око 300 гледалаца на СЦ-у
„Младост” видело је једну
борбену, праву првенствену
утакмицу, у којој су прилике

за погодак имала оба тима, а
више среће и концентрације
имали су гостујући фудбалери, којима је то једном пошло
за руком.
Гол одлуке је постигнут у 68.
минуту, када су гости после
корнера савладали голмана
Катанића. Железничар је наставио да напада, покушавао
да стигне бар до једног бода,
али није успео. Најбољу прилику је имао у последњим тренуцима утакмице, али је лопта, после Чикићевог ударца
главом, завршила на пречки...

У дербију 18. кола Прве јужнобанатске лиге Младост
из Омољице је у Старчеву победила Борац с 3:2.
Гости су више него заслужено стигли до нових бодова, јер
су надиграли Старчевце у
свим елементима. Голове за
Младост постигли су Гиговић,
Живковић и Савановић. Борац је нешто агилније заиграо
тек после убедљивог вођства
Омољчана, па је успео да
ублажи пораз. Стрелци за
Старчевце били су Арсенијевић (из пенала) и Петровић.

Странe припремио

Александар
Живковић

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
субота, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2
недеља, 16.45, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ
субота, 15 сати
мушкарци
Панчево: ДИНАМО – М. ГОРА
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – С. ПАЗОВА
недеља, 20 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Сурдук: ДЕЧ–ДИНАМО
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН
недеља, 16 сати

Фудбал

Млади фудбалери Железничара из нашег града одавно су
скренули пажњу на себе сјајним резултатима у лигама у којима се такмиче. Добар рад је
почео да доноси резултат, а сарадња двају клубова, Мондијала и Железничара, још једном
се показала као прави потез.
Пионирска екипа популарне „дизелке” је у Квалитетној
лиги Баната освојила друго
место, иза Кикинде, па је успела да се пласира у плеј-оф
за попуну Пионирске лиге Србије. Дечаци које предводе
тренери Синиша Радуловић и
Звонко Лазаров још једном су
показали да су међу квалитетнијима у јужном Банату, па су
се изборили за надметање с
тимовима као што су Војводина и „Петар Пуача” из Новог
Сада, Раднички из Сомбора,

Кикинда и суботички Спартак. Квалитет су показали и у
Банатској лиги, где су за противнике имали Пролетер
2006, Вршац, Динамо 1945...
Одлични су били и „Жељини” кадети, које предводи тренер Данијел Милутиновић.
Они су заузели треће место у
Квалитетној лиги Баната.
– Изузетно сам задовољан
што наш град има толико

фудбалских талената. Очигледно је да се одлично ради и
у Динаму 1945 и у Железничару. То може донети само бољитак најважнијој споредној
ствари на свету у нашем граду.
Сарадња ФК-а Мондијал и нашег клуба показала се као
успешна, у школи фудбала
има преко 120 клинаца, а пионирска и кадетска селекција
су међу квалитетнијима у ју-

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАК
Војловица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА –Ц. ЗВЕЗДА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ – „МИКА АНТИЋ”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – С. ТАМИШ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА–СТРЕЛА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

64:84

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ

66:70

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО– ПИНК
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
Шид: ПАРТИЗАН–БНС

82:53
83:67
67:51

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ЈУНИОР–ПАНЧЕВО
мушкарци
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО

33:22
22:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО

28:25

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА
0:1
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – МЛАДОСТ (В) 2:2
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ДИНАМО 1945
1:1
Старчево: БОРАЦ – МЛАДОСТ (О)
2:3
Гај: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
2:2

СЈАЈНИ „ЖЕЉИНИ” КЛИНЦИ

Николина Николић и Ања Матић. На Првенству Србије за јуниоре Александар Мустафић је
заузео седмо место.
Наредног викенда на програму ће бити Првенство Војводине за старије пионире у Кањижи. Старчевачки „академци” ће
наступити у пуном саставу и
очекују добре резултате.

Овог викенда

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ТИТУЛЕ ЗА
МАРИЈУ И ДЕЈАНА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

жном Банату. Пројекат који је
НИС прошле године одобрио
нашем клубу дао је резултат,
јер без те помоћи наши малишани не би могли да се такмиче. Такође, имали смо значајну подршку покрајинског, али
и градског секретаријата за
спорт – рекао је Зоран Наунковић, алфа и омега ФК-а Железничар.
По себ но је ин те ре сант но
то што сви малишани у овом
спортском колективу тренирају бесплатно, а какви су
мајстори, љубитељи фудбала
у нашем граду моћи ће да виде већ у суботу, 2. априла. На
СЦ-у „Младост”, од 10 сати,
пионири Железничара играју прву утакмицу плеј-офа за
попуну Пионирске лиге Срби је, про тив ФК-а „Пе тар
Пуача”.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. тамиш: С. ТАМИШ – УНИРЕА
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ГЛОГОЊ

3:1
0:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

3:1
4:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Kubbel
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. Дx5)
Избор Р. Радојевић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ У СУПЕРЛИГИ!
Нови подвиг
панчевачких
кошаркаша
Битка за титулу
почиње 7. маја
Спорт ско Пан че во сла ви!
Дру гу го ди ну за ре дом Ко шар ка шки клуб Та миш
игра ће с нај бо љим срп ским ти мо ви ма. Гро зни ца
је већ по че ла да тре се оне
„нај за ра же ни је” на ран џа стом лоп том... На Стре ли шту ће гостовати тренутно
један од најбољих европских
тимова – Црвена звезда, али
и ФМП и Металац...
Да би дошли у ситуацију
да се боре за титулу шампиона Србије, момци које
предводи Бојан Јовичић морали су у последњем колу
КЛС-а да савладају неугодни
ОКК Београд, коме је победа
била императив како би покушао да избори опстанак.
Играло се у „Шумицама”
још у четвртак, 24. марта, а
меч је преносила и „Арена”.
Иако је било врло тешко
остати смирен у тих 40 минута, у које се „улила” цела сезона, Душан Хукић и његови
саиграчи још једном су показали да су најбољи када је
најпотребније, да су спортски
хероји нашега града. Тамиш
је победио са 84:64 и тако се
сврстао међу осам најбољих
клубова у нашој земљи.
Панчевци су играли мотивисано и ангажовано од самог
почетка. Тим су предводили
Иван Смиљанић и Радослав
Пековић, али сви момци заслужују похвале. Домаћи
играчи су успели да се врате
у меч, али онда је на сцену
ступио Немања Манојловић,
који је после одмора решетао
кош ривала. Београдски

Гола истина

„клонфери” су покушавали на
све начине да избегну пораз,
давали су све од себе, али овог
пута су против себе имали
много јачег ривала.
Главна улога у овом мечу
припала је центру Тамиша
Радославу Пековићу, који је
постигао 27 поена, а имао је
и четири успешна скока.
Иван Смиљанић је био прецизан 21 пут, Никола Вујовић је постигао 12, а Немања
Манојловић 10 поена... Без
обзира на број датих кошева,
похвале су заслужили и: Душан Хукић, Александар Илкић, Миљан Марковић,
Никола Симић, Душан Милошевић, Филип Думић и
Саша Радовић, као и стручни штаб Тамиша који сачињавају: Бојан Јовичић (први
тренер), Иван Радовановић
(први помоћни тренер), Зоран Топић (други помоћни
тренер), Срђан Шапоњић
(кондициони тренер), Милош Благојевић (службени

представник), Дарко Костић
(физиотерапеут) и Милутин
Убовић (економ).
Такмичење у Суперлиги
стартује 7. маја.
У Првој српској лиги одиграно је 22. коло, у оквиру
којег је Крис-крос на свом
терену изгубио од Футога са
66:70.
– Ово је била уједначена
утакмица, у којој смо платили данак неискуству. Играли
смо „на једну лопту” против
најбољег тима у лиги. После

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ
ПОСЕТИО НАШ ГРАД

ЛОПТЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ РУКОМЕТАШЕ

Божић VS. Ускрс
Има нечег ганутљивог у билборду којим се Панчевцима, од којих
су неки тек прославили Ускрс, а неки ће га дочекати у мају, честитају новогодишњи и божићни празници. Уместо „зечице” на
плакату је „баба мразица”, уместо фарбаних јаја – јелка и украси, уместо мартовског пролећа – децембарска зима...
Ал’ не мари, ово је Панчево. Нек су нам срећни новогодишњи
и божићни празници!

Државни секретар за спорт у
Министарству омладине и
спорта Владе Републике Србије и члан Српске напредне
странке Предраг Перуничић
присуствовао је рукометном
турниру у сали Медицинске
школе „Стевица Јовановић”, где
су се састали најмлађи рукометаши Динама, Долова и Јабуке.
Он је том приликом младим
играчима уручио најомиљенији поклон – нове лопте.
Некадашњи репрезентативац наше земље разговарао
је с градским челницима о
Стратегији развоја спорта у
Панчеву, али и о примени
Закона о спорту, који је ступио на снагу у фебруару.

ПРОФ: 21/2016

почетне предности гостију
успели смо да се адаптирамо, да уђемо у егал завршницу, али нисмо успели да
начинимо изненађење. Ово
је велика школа за наш млади тим – рекао је Вук Станимировић, тренер Крис-кроса.
Кошаркаши Динама су у
претпоследњем колу Друге
српске лиге лако савладали
„фењераша” – Пинк из Шимановаца, са 82:53, по четвртинама: 23:13; 22:15; 23:9 и 14:16.
A. Живковић

Најгоре су рекламе које говоре истину.
Замислите једну такву која би вас обавестила да вам зуби неће постати као бисери иако их перете одређеном пастом за зубе.
Или да вам коса, уколико се не исфенирате, након прања ма каквим шампоном никада неће бити као из фризерског салона.
Или пак да вам блендер за воће и поврће неће вратити жестоко
нарушено здравље.
Замислите сад билборд у центру Панчева који рекламира ништа.
Видите да је гола истина најгора.

Перуничић је истакао да је
задовољан развојем овог
спорта у Панчеву и околини,
а посебно чињеницом да је и
женски рукомет у нашем
граду почео да се уздиже. Он
је додао да је најважније да
се деца баве спортом и истакао да се у претходне три године, кроз разне пројекте и
акције, око 154.700 деце
укључило у спортске активности.
Задовољство није крио ни
градоначелник Саша Павлов, који је нагласио да је
посетом државног секретара
само потврђено да је Панчево град спорта.
A. Ж

Подеране јакне и модели
Био би можда и добар фазон да се нека продавница половне робе из ланца такозваних секондхендова рекламира подераним
плакатима.
Када су пак у питању бутици нових „текстилних и кожних јакни”, чини се да се оглашивачу ипак више исплати да финансира
уклањање онога што је од плаката остало него да рекламира поцепане јакне на покиданим моделима.

µД. Исаков ?Д. Младеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Владимир
Бошковић,
професор физичког:
– У суботу ћу дан
провести радно,
а увече ћу изаћи
с пријатељима у град.
Планирам да недељу
проведем одмарајући
се код куће.

Ема Милановић,
ученица:

Јелена Даскалоски,
студенткиња:

– Највероватније ћу
за викенд отићи у
Нови Сад код тате,
а планирам свакако да
се видим с другарима и
искористим лепо време
напољу.

– У суботу ћу с
другарицама отићи
у „Купе”, на концерт
„Балашевић трибјут
бенда”, а у недељу
ћу ићи на фитнес-дан.
Остатак времена
ћу провести учећи.
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