
рању донели власници пиваре и на њу
није могао да утиче нико са стране.

Било је контаката с локалном влашћу
У жељи да сазнамо да ли је било не-
ких контаката компаније „Хајне-
кен”, која је преузела имовину, ма-
шине и особље „Ефеса” након што се
та компанија повукла са српског тр-
жишта, обратили смо се градоначел-
нику Панчева Павлу Раданову.

– Остварен је контакт и одржан је
један састанак на почетку мог ман-
дата. Крајем 2013. или почетком
2014. године чланица Градског већа
Јелена Батинић и ја примили смо у
мом кабинету представнике компа-
није „Хајнекен”. Том приликом смо
сазнали да су они заинтересовани да
продају објекте у којима је била бив-
ша панчевачка пивара, као и земљи-
ште на ком се налазила и да је цена
коју траже два милиона евра. Обаве-
стили су нас и да је то пролонгирано
док се не усвоји закон о конверзији
грађевинског земљишта – изјавио је
за „Панчевац” Раданов.

У жељи да добијемо изјаве и од од-
говорних у компанији „Хајнекен” по-
слали смо им имејлом неколико пи-
тања. Међутим, то нисмо урадили на
време, па нам је речено да ће, с обзи-
ром на то да је менаџмент „Хајнеке-
на” ових дана ван Србије, одговори
стићи тек за идући број „Панчевца”.
Поставили смо следећа питања:

• Какве планове компанија „Хајне-
кен Србија” има са земљиштем и
објектима у Панчеву (у Улици Стева-
на Шупљикца) где се све до 2008. го-
дине налазила панчевачка пивара?

• Да ли је тачно да се земљиште и
објекат продају и да компанија „Хај-
некен Србија” чека да се усвоји за-
кон о конверзији грађевинског зе-
мљишта, па да се то реализује?

• Да ли будући купац објекта и зе-
мљишта на коме се налазила панче-
вачка пивара сме да буде неко ко се ба-
ви производњом пива?

Ову интригантну тему разрадићемо
у следећем броју.

М. Глигорић

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 2.  АПРИЛА 2015.

Економија
А од почасног

грађанина 
– откази

» страна 6

цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4603, година CXLVI

Ни дан-данас није 
разјашњено због чега 
је затворена пивара која
је годинама радила у 
нашем граду

Бренд „Вајферт”, који 
је осмислила некадашња
панчевачка пивара, недавно
поново активиран 

Рекламна кампања за „вајферт” пиво
коју је ових дана покренула компа-
нија „Хајнекен” у домаћим медијима
многе Панчевце је подсетила на то да
се пиво препознатљивог укуса годи-
нама производило у нашем граду,
али да је то сада далека прошлост.

Међу онима који се са носталгијом
сећају тих времена и сматрају да је
поражавајуће што се у Панчеву пију
„Зајечарско”, „Јелен”, „Лав”, „Апа-
тинско”, а не и панчевачко пиво је и
Братислав Браца Стојановић, дугого-
дишњи директор некадашње пиваре
која је годинама радила на Котежу.

Међу најјачим „играчима” 
на тржишту 
Он је подсетио на то да је панчевач-
ка пивара била један од најјачих
„играча” на тржишту некадашње Ју-
гославије, а да је „Вајферт” пиво би-
ло међу најцењенијима.

Према његовим речима, имало је
такав укус и оштрину који нису били
ни приближни данашњим благим
пивима. Он је нагласио да је квали-
тет некадашњег „вајферт” пива у
панчевачкој пивари био за похвалу и
ако се узме у обзир да вода из град-
ског водовода није била одговарају-
ћа за производњу, па је морала да у
пивари буде накнадно обрађивана.

Поред тога, Стојановић је додао да
је у некадашњој панчевачкој пивари
постојала осмишљена стратегија за
маркетингшко промовисање бренда
„Вајферт”.

Да су то пиво и рекламна кампа-
ња која га је пратила били пун пого-

Село
Све више обавеза, а

новца за петину мање
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Култура
Уметнице у „сопственој

соби”
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Друштво
Шибају се само коњи

који вуку
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Спорт
„Борац” испунио план
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дак најбоље сведочи то што је турска
компанија „Ефес”, након куповине
панчевачке пиваре у августу 2003.
године, откупила и права да користи
„Вајферт” бренд, као и рецептуру за
прављење тог пива.

– Робна марка и жиг су одмах за-
штићени. Име је звучало као страно,
симболизовало је традицију и посто-
јаност. Мало људи се сећа да је након
што смо почели да правимо „вај-
ферт” пиво тадашњи БИП почео да
продаје „вајферт бајлони” пиво. Ту-
жили смо их због тога и добили смо
процес и након тога је БИП-у било
забрањено да производи то пиво. Са-
да је касно, али можда смо могли да
пренесемо права на коришћење
бренда „Вајферт” на неког у Панче-
ву – на локалну власт или на неку
групу грађана – додао је Стојано-
вић.

Демонтирана производна линија
Подсећамо, панчевачка пивара је
престала да ради средином окто-
бра 2008. године. Око 120 њених
радника остало је без посла, а 30
је пребачено у друге пиваре у
Србији. Како је тада саопшти-
ла компанија „Уједињене
српске пиваре” (која је на-
стала спајањем „Хајнекена”
и „Ефеса”), одлука о затва-
рању панчевачке пиваре је
донета због тога што је на-
кон анализе трендова у пи-
варској индустрији и ситуа-
ције на европском и срп-
ском тржишту процењено
да би даље пословање пан-
чевачке пиваре било пре-
скупо и неисплативо.

Поред тога, „Уједињене
српске пиваре” су као један
од разлога за затварање пан-
чевачке пиваре навеле и то
да је тадашње Министарство
пољопривреде оценило да
она не испуњава техничке и
еколошке стандарде.

Након затварања процу-
рила је информација како су

власници пиваре условили да онај ко
буде купио земљиште и објекат на
који се на њему налазио не сме да
направи компанију која производи
пиво.

Некадашњи директор панчевачке
пиваре Братислав Браца Стојано-
вић је изјавио да нема довољно ин-
формација о томе, али да је на
основу праксе у свету сигуран да је
то тачно.

На питање новинара какве су мо-
гућности да панчевачка пивара  по-
ново почне са радом, Стојановић је
одговорио да је то, с обзиром на кри-

зу, немогуће јер би за тако
нешто била неопходна
инвестиција од неколи-
ко десетина милиона
евра.

Према његовим ре-
чима, комплетна про-
изводна линија за пра-
вљење пива која је ра-
дила у панчевачкој
пивари је потпуно де-
монтирана и пренета
у пиваре у Новом Са-

ду и Зајечару, а од
некадашње пан-
чевачке механи-
зације није оста-
ло ништа сем
празних зграда
на Котежу.

Стојановић је
додао и како су
паушалне и не-
тачне критике
које често могу
да се чују у Пан-
чеву да су локал-
ни политичари
криви за затвара-
ње панчевачке
пиваре јер нису
предузели ништа
да то спрече.
Према његовим
речима за такве
тврдње нема ни-
мало основа јер
су одлуку о затва-

Варничење у
коалицији
» страна 4
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Несташлуци 
Воје Шешеља
» страна 5

Свим нашим суграђанима
који Ускрс славе по

грегоријанском календару
честитамо овај велики
хришћански празник.

Ваш „Панчевац”



да се и ове године понове велике па-
давине, већ и становници многих
градова и села широм Србије са
страхом гледају у небо сваки пут кад
се наоблачи.

Иако недавне кише нису биле ни
приближно тако јаке попут прошло-
годишњих, у многим срединама су
изазвале велике проблеме. У Пироту
се Нишава излила преко кеја који се
налази у центру града. У Сурдулици
је привремено забрањен саобраћај на
делу пута који води од Владичиног
хана јер је део асфалта потонуо. У се-
лима у околини Шапца бројни људи
и деца су морали да буду евакуисани
јер им је набујала река Тамнава угро-
зила куће.

На путу Мали Зворник – Љубовија
саобраћај је био отежан због велике
количине воде која се излила на ко-
ловоз. Иако се тај проблем јавља по-
сле сваке обилније кише у послед-
њих десет година, још увек није на-
ђено решење. Највећа срамота је оно
што се догодило у Краљеву. У том
граду је након прошлонедељних ки-
ша насип на Рибници, који је недав-
но завршен, пукао и срушио се. Да
брука буде већа, његову изградњу је
финансирала норвешка влада!

А да све буде апсурдније, надле-
жни у руководству наше државе ни-
шта не предузимају ни када је реч о
бољем опремању спасилачких слу-
жби при Сектору за ванредне ситуа-
ције. Ово још више чуди ако се узме
у обзир да дугорочне временске прог-
нозе за Србију упућују на то да ће у
месецима који долазе бити честе јаке
кише, али и врућине, што  значи да
би требало да будемо спремни за по-
плаве и велике шумске пожаре.

Уместо да су после свега што нам
се десило прошлог пролећа надле-
жни решили да не дозволе да се то
икада више понови, стиче се утисак
као да размишљају отприлике овако:
„Ма нема шансе да се понове про-
шлогодишње кише. Ако се то ипак
деси, зваћемо у помоћ војску и руске
спасиоце, а за обнову кућа ћемо тра-
жити стране донације”.

М. Г.

Тумор, не Тимор
ЛСВ, Покрет социјалиста, СНС, ДС, „Доста је било – рестарт”, СРС, „Две-
ри”, СНП, ДСС, „Нова странка”, ЛДП, СДПС... На крају овог списка на ком
је 12 политичких организација стоје три тачке јер нисмо убеђени да је том
низу крај када се као заједнички именилац узме њихово све чешће поја-
вљивање у градској јавности и самим тим на странама нашег листа.

Свима који макар овлаш прате политику јасно је и зашто: ближе се ло-
кални и покрајински избори; за највише годину дана имаћемо другачији
састав одборника у Скупштини града, те нова/стара лица као наше пред-
ставнике у војвођанском парламенту.

Судећи по почетку дуге предизборне кампање током које ћемо се, са
свих страна, наслушати прича о квалитетнијем животу у Панчеву и Срби-
ји – у приступу страначких активиста грађанима такође неће бити проме-
на. Матрица је усвојена одмах по појављивању вишестраначја у нашој зе-
мљи: поента је што масније опљунути политичку конкуренцију и на тај
начин стећи симпатије слуђеног бирачког тела, а сопствени програм, ако
тако што постоји, рекламира се тек у цртицама.

У овом смислу донекле се од осталих разликују „рестартовци” Саше Ра-
дуловића: њихово понављање мантре о укидању „паразитског система”, у
оквиру ког свако ко дође на власт запошљава заслужне партијске активисте
где и како стигне, стварно звучи као освежење, јака потенцијална инјекци-
ја слабашном буџету државе. Али, да сачекамо да видимо да ли ће они би-
ти у прилици да своје замисли спроведу у дело и, што је још важније, да ли
ће мислити исто када се, евентуално, нађу на позицијама...

Они што су тренутно на њима тек ће да нас „часте” – отвараће паркинге,
откривати окречене фасаде, затрпавати рупе на путевима, отпушавати закр-
чене цеви, чистити лишће, садити цвеће и дрвеће... Биће шармантни...

Овај текст вам дође нешто као „метеоролошко” упозорење: стиже, по-
пут заглушујуће снежне лавине, страшна ораторска галама. Ако вам то
више одговара – зачепите уши. Или се, огуглали на обећања и „шарм” по-
литичара, опустите и опсервирајте их. Као и у егзотичним земљама попут
Источног Тимора, сасвим добар критеријум да одлучите који број, одно-
сно назив политичке организације на изборима треба заокружити, може
да буде и титула најбенигнијег лажова.

Малигних нам је прековише.

**  ** **
– Мирко, пази метак!
– Хвала, Славко, спасо си ми живот!
Овај двојац храбрих омладинаца беше парадигма живота у Титовој Ју-

гославији. Тада је негован однос с ближњима, а појмови попут „милици-
ја”, „државна власт”, „шеф”, „директор”..., изговарани су са страхопошто-
вањем, по ћошковима и кулоарима. То није ваљало јер смо, касније сазна-
смо, на челу државе имали комунистичког диктатора.

Данас свако говори (или лаје) онолико колико мисли да сме. Тотална
анархија. Таблоиди кажу: сада немамо диктатора али власт је корумпира-
на, а полицајци се не разликују од криминалаца. Збрка.

Ту маглу у глави, методом поистовећивања са старијима, преузеше на-
ши омладинци. Иновативни, каква свака младост јесте, смислише како да
доскоче систему: кад год је интерна фрка у школи (као ових дана), када
имаш тежак контролни или, пази несреће, када „профани” закључују оце-
не – анонимно пријави да је испод учионице постављена бомба. Бум!

Ма, какав „бум”, ништа од њега, али држава мора да реагује на озбиљне
претње попут ове: она ангажује знатне ресурсе да би пријава била провере-
на, прекидају се часови, ученици и особље излазе из зграде... Малим „ге-
нијалцима” који су узбунили пола града не пада на памет да, поред тога
што малтретирају најближу околину, истовремено потенцијално чине и
услугу правим криминалцима; такви су у прилици да вршљају Панчевом
јер су им будући, врло вероватно, саборци, „очистили” терен за акцију.

Како предупредити такво понашање ученика? Требало би да се подразу-
мева избацивање доказаних „терориста” из школе. Даље, њиховим родите-
љима мора се одрезати жестока „глоба”; никада нису крива деца, већ тате
и маме који не умеју да их васпитају. Држава која има систем такве младе
веселнике шаље и на обавезне састанке с психолозима и педагозима...

Мирко и Славко, а посебно легитимни бомбобацач Бошко Буха, осташе
збуњени: да ли су се они за ово борили?

Недуго затим председник Асоци-
јације кинеских трговаца у Србији
изнео је податке према којима је у
последњих годину дана број житеља
најмногољудније државе на привре-
меном раду у нашој земљи преполо-
вљен, па их је сада мање од три и по
хиљаде. Као један од главних разло-
га такве тенденције наводи се очеви-
дан пад стандарда грађана Србије
(премда неки веле да им је овде било
толико добро да им је некако поста-
ло непријатно). Ех, туга нас обузе за
браћом Кинезима – баш ће нам не-
достајати она бофл роба и миомири-
си њихових локала, а посебно ће би-
ти оштећени радници који су, онако
непријављени, „уживали” у диринче-
њу „од јутла до сутула” за импозант-
них седамнаест црвених.

Међутим, вратимо се теми: и по-
вршним познаваоцима светских еко-
номских прилика овде нешто не
штима. Како наречени трговински
ланци не експериментишу превише,
већ искључиво долазе на стабилна
тржишта, симптоматично је да на-
мазани источњаци у стампеду беже
од прокламованог бољитка.

Или, не дао бог, министар с нај-
ширим коалиционим потенцијалом
не антиципира добро?! Ма, ретко тај
греши... Зашто би га иначе узимали
и жути, и плави, и црвени за ортака
при деоби „плена”?

Па, ако је веровати тој моралној
громади, евидентно је да нам долазе
неки лепши дани. Да не кажемо ру-
жичасти...

Ево, колико јуче, 1. априла, дого-
дио нам се један такав...

Ј. Ф.

Страх од сваке
кише

Више нема сумње: Србија није изву-
кла никакве поуке из страшних по-
плава које су прошлог пролећа мно-
ге оставиле без крова над главом и
нанеле огромне материјалне штете.

Уместо да буде супротно, не само
да надлежни нису спремни за случај

Швеђани 
„ћерају” Кинезе?!

Доживели смо и то да у нашу све на-
преднију земљу треба да дођу богати
северњаци, а да из ње одлазе сиро-
машни источњаци.

Наиме, ових дана је обелодањено
да ће два водећа светска трговинска
ланца ускоро отворити своје испо-
ставе у Србији. Рече то министар
спољне и унутрашње трговине, тури-
зма и телекомуникација – Расим
Љајић, најавивши да „Лидл” до кра-
ја године треба да доврши куповину
петнаест локација, јер та немачка
компанија, препознатљива по најни-
жим могућим ценама артикала, ис-
под тога и неће да покреће бизнис у
једној држави. С друге стране, вечи-
ти министар предвидео је и долазак
чувеног шведског произвођача на-
мештаја „Икее” (премда није преци-
зирао када ће се то догодити). Све те
обећавајуће речи дуговладајући Ра-
сим изговорио је у „Пинковој” „Те-
шкој речи”, што нам „гарантује” да
се с претходно изреченим није зев-
зечити...

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Аутомобили необично шљаште, некако с пролећа

На Котежу 2, ових дана

Снимио Никола Стоилковић
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• Срби су таоци сопственог мита и корупције.
• Трагедија је кад читав народ обожава вођу који није читав!
• Жена убила мужа на спавању јер није био довољно будан.
• Рад, рад и само рад. На тај порок још нико није успео 

да нас навуче.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СРБИЈА ЋЕ У УН ИМАТИ ДВЕ СТОЛИЦЕ, 

ЗАЈЕДНО С НАШОМ ЈУЖНОМ ПОКРАЈИНОМ КОСОВОМ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ
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Грађанска акција Панчево
приредиће промоцију аутоби-
ографије „Аргентински ро-
ман” хрватског новинара и пу-
блицисте, грађанског активи-
сте и борца за људска права
Драга Пилсела у дворани
„Аполо” у уторак, 7. априла,
од 20 сати.

Наши суграђани ће бити у
прилици да од Драге Пилсе-
ла, рођеног у Аргентини у
емигрантској екстремно на-
ционалистичкој хрватској по-
родици, чују како је током го-
дина прешао пут од деснича-
ра, фашисте и антисемите до
изразитог антифашисте, ле-
вичара, заговорника помире-
ња међу народима бивше Ју-
гославије и бранитеља дис-
криминисаних, угњетених,
обесправљених и сирома-
шних. Пилсел ће говорити о
томе који су догађаји, лична
искуства и сазнања и околно-
сти утицали на ове драматич-

не промене у његовом живо-
ту. Он је овом књигом хтео,
како сам каже, „пробудити
срце, моје и ваше” и поручити
да је „промјена у особној па-
радигми могућа и нужна”.
Пилсел често коментарише и
политичке и друштвене фе-
номене у Хрватској и региону.

Разговор са аутором во-
диће новинар Ненад Жив-
ковић. Д. М.

ГОСТУЈЕ ДРАГО ПИЛСЕЛ

Борац за људска права

Градска библиотека Панче-
во, Демократско удружење
Рома Србије (Панчево) и
Национални савет ромске
националне мањине Репу-
блике Србије, уз подршку
локалне самоуправе, пети
пут ће обележити Светски
дан Рома (8. април).

Манифестација на којој
ће бити представљени ром-
ска поезија, фолклор и му-
зика биће одржана у недељу,
5. априла, од 18 сати, у Град-

ској библиотеци. Присутни-
ма ће се обратити Витомир
Михајловић, председник
Националног савета ромске
националне мањине Репу-
блике Србије, а публика ће
моћи да види видео-спотове
и инсерте из филмова који
афирмишу Роме. Бесплатан
аутобуски превоз за све при-
паднике ромске националне
заједнице обезбедио је ЈКП
„Аутотранспорт Панчево”.

И. П.

Финале такмичења „Здра-
ва школа”, које већ четврту
годину заредом организује
Патронажна служба Дома
здравља Панчево, одржано
је у среду, 1. априла, у ОШ
„Бранко Радичевић”. Ово-
годишњи финалисти били
су ученици основних шко-
ла „Свети Сава”, „Братство-
–јединство” и „Бранко Ра-

дичевић”. Према оцени
стручног жирија (Јелена
Куручев, главна сестра До-
ма здравља, Митрана Иг-
њатовић, координатор за
планирање и пројектовање
Дома здравља, и Маја Ли-
лић, патронажна сестра),
најбоље знање су показали
ученици ОШ „Свети Сава”.

Такмичење се традицио-
нално одржава поводом

Светског дана здравља (7.
април) како би се промови-
сали здрави стилови живо-
та код школске деце. У
надметању су учествовали
ученици четвртих разреда
из једанаест основних шко-
ла, а три су ушле у финале.
Андријана Ратков, главна
сестра у Патронажној слу-
жби, рекла је да су деца

учила о томе како да сачу-
вају здравље, како правил-
но да се хране и колико је
важна физичка активност.
Она је захвалила и спонзо-
рима – ЈКП-у „Водовод и
канализација”, ЈКП-у „Зе-
ленило” и Женском руко-
метном клубу „Динамо”,
који су обезбедили пригод-
не поклоне за учеснике и
победнике. И. П.

ФИНАЛЕ ТАКМИЧЕЊА „ЗДРАВА ШКОЛА”

Победили ђаци 
ОШ „Свети Сава”

Још једна копродукција
Народног позоришта
и Културног центра
Панчева

Фашизам и у годинама
после Другог 
светског рата

Ауторски пројекат Маје Пеле-
вић и Слободана Бештића „Мо-
је награде”, по тексту Томаса
Бернхарда, премијерно ће бити
изведен у недељу, 5. априла, од
19.30, на сцени Културног цен-
тра. Дан пре тога, 4. априла, би-
ће приређена премијера тог ко-
мада у Народном позоришту у
Београду, на сцени „Раша Пла-
овић”. Како се могло чути на
конференцији за новинаре
приређеној 31. марта у Музеју
Народног позоришта у Београ-
ду, реч је о копродукцији наве-
деног националног театра и
Културног центра Панчева.

Маја Пелевић је урадила
драматизацију Бернхардове
збирке есеја „Моје награде”, у
преводу Бојане Денић, и ово
ће бити први пут да се то дело
нађе на сцени неког позори-
шта, па се може говорити и о
светској премијери. Како је
она рекла, то није типична
монодрамска форма, пошто
је на сцени и суфлерка Горда-
на Петровски, која тумачи
лик Бернхардове тетке.

– Ово дело је Томас Бер-
нхард написао после Другог

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ПО ТЕКСТУ ТОМАСА БЕРНХАРДА

„МОЈЕ НАГРАДЕ” – ИСПОВЕСТ 
С КРИТИЧКОМ ОШТРИЦОМ

Четвртак, 2. април 2015.
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светског рата, у жељи да пока-
же да су неке ствари које су
постојале у нацизму, настави-
ле да постоје и у послератној
Аустрији и да се оне нису ис-
корениле. С друге стране,
„Моје награде” су нека врста
исповести. Бернхард је при-
мио многе награде и био при-
знат аутор, али је свашта до-
живљавао на свечаностима
приликом њихових додела.
Он се истовремено критички
односи према институцијама
система и према себи – рекла
је Маја Пелевић.

На конференцији за новина-
ре је направљена паралела из-
међу ситуације у послератној

Аустрији, о којој говори про-
слављени писац, и онога што
ми у Србији живимо. Упитан о
тој паралели, Слободан Бе-
штић, глумац који је родом из
Панчева, цитирао је Бернхар-
да, тачније један део из комада
(о министру културе), којим је
показао у коликој мери су при-
лике сличне, а једино су се
променили време и актери.

Управник Народног позо-
ришта Дејан Савић рекао је да
постоји настојање да нацио-
нални театар буде присутан у
што више места у Србији, те
да је Културни центар Панче-
ва једна од институција с ко-
јима је задовољство радити,

па се сарадња међу њима из
године у годину продубљује.

Немања Ротар, директор
Културног центра Панчева,
подсетио је на прошлогоди-
шњу успешну копродукцију с
Народним позориштем, када
је реализована Брехтова „Мај-
ка Храброст”. Како је он ре-
као, живимо у времену које је
испуњено тривијалним садр-
жајима, спектаклима без духа
и комерцијалном уметношћу,
тако да су веома значајни ко-
мади попут „Мојих награда”
Томаса Бернхарда, који нас
нагоне на размишљање и бо-
ље разумевање света.

Д. Младеновић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА

Поезија, фолклор...

Размишљањем до бољег разумевања света

На конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 31. марта, у
великој сали Спортског савеза,
поводом уласка КК-а „Тамиш”
у елитно српско кошаркашко
такмичење, још једном смо се
уверили да ништа не успева
тако добро као успех. Као рет-
ко кад, пред новинарима свих
локалних редакција, као и до-
писницима РТС-а и „Спорт-
ског журнала”, КК „Тамиш” је
потврдио свој углед.

О значајном резултату су пр-
во говорили Игор Кесар, крил-
ни центар и један од јунака
успеха клуба из нашег града, и
Бојан Јовичић, шеф стручног
штаба, изузетно заслужан за
развој тима последњих година,
млади стручњак који све више
скреће пажњу на себе. Обојица
су истакли да иза проласка у Су-
перлигу стоји мукотрпан рад, а
нису пропустили прилику да за-
хвале сарадницима, челницима

КК-а „Тамиш” и Граду Панчеву,
који је запазио њихов квалитет.

Као гост на промоцији клу-
ба присутан је био и Алексан-
дар Фаркаш, градски већник
задужен за спорт. Он је чести-
тао на постигнутом резултату
и најавио да ће наредних дана
КК „Тамиш” бити награђен,
јер само учешће у Суперлиги
изискује додатна средства.
Фаркаш није пропустио да ис-

такне одличну сарадњу Града
и клуба и захвалио је на веома
доброј промоцији Панчева и
испуњеним очекивањима.

Из обраћања Дарка Јовичи-
ћа, председника КК-а „Тамиш”,
сазнали смо да ће гледаоци у
наредном периоду моћи да ку-
пе јединствену карту за шест
мечева који ће се играти у Хали
спортова на Стрелишту, по це-
ни од 1.000 динара, те да ће за-

интересовани за дуеле против
„Партизана” и „Звезде” ускоро
бити обавештени о томе како
могу стићи до улазница и коли-
ко ће оне коштати. Јовичић се
осврнуо на пређени пут, дота-
као се историјата клуба и поме-
нуо важне детаље који су утица-
ли на континуитет успеха, а за-
тим нагласио:

– КК „Тамиш” захваљује
Граду Панчеву на изванредној
сарадњи, као и својим партне-
рима НИС-у и „Банци Инте-
за”, јер су препознали наш
квалитет, који смо пролазом у
Суперлигу још једном потвр-
дили. Наравно, похвале за
успех прво иду играчима и
стручном штабу, а ми смо се
као управа потрудили да буде-
мо на истом нивоу с њима.

КК „Тамиш” заслужује па-
жњу – због онога што је урадио
до сада и зарад будућности.

С. Д.

КК „ТАМИШ” У СУПЕРЛИГИ

Одлична сарадња Града и клуба

Почетком прошле недеље у
Улици Милоша Обреновића 5
постављена је трафостаница
која ће снабдевати електрич-
ном енергијом Завод за јавно
здравље Панчево. Тиме је
створен предуслов за наставак
радова на згради те здравстве-
не установе, коју финансира
Покрајинскa управa за капи-
тална улагања. Tрафостаница
ће, oсим за напајање струјом
поменутог објекта, служити и
за потребе Сигурне куће. Ка-
ко смо сазнали од надлежних
из Електродистрибуције Пан-
чево, она ће растеретити и
околна кућишта, због чега ће
у улицама Милоша Обрено-
вића, Милоша Требињца и 6.

октобра напајање електрич-
ном енергијом бити побољ-
шано.

На постављање трафоста-
нице чекaло се неколико го-
дина, између осталог и због
нерешених имовинско-прав-
них односа на тој парцели,
али и због измене Закона о
изградњи и измене плане де-
таљне регулације. Надлежни
из Електровојводине Панче-
во, која је носилац пројекта,
објашњавају да је након доби-
јања одобрења од Града по-
стављен грађевински део тра-
фостанице и да је још неоп-
ходно повезати опрему, испи-
тати је и спровести интерни
технички преглед. На питање

када ће трафостаница бити
пуштена у рад, надлежни из
тог предузећа одговарају да
би то могло да се деси поло-
вином месеца.

Директорка Завода др Ми-
ца Сарић Танасковић изјавила
је за наш лист да је поставље-
њем трафостанице остварен
предуслов да се објекат при-
кључи на струју, али да је то
тек први корак ка завршетку
радова на објекту.

– Тренутно је у току и из-
мена пројекта јер имамо нове
захтеве у смислу преуређења
простора и постављања лиф-
та за инвалиде. Чекамо и да
се оконча поступак препар-
целације, да бисмо затим по-

кренули поступак јавне на-
бавке за наставак извођења
радова – објаснила је наша
саговорница.

Објекат Завода за јавно
здравље гради се од 2008. го-
дине, а од завршетка радова
зависи када ће почети рекон-
струкција Интернистичког
блока Опште болнице. Подсе-
тимо, на састанку представни-
ка градских и покрајинских
власти који је одржан крајем
јануара обећано је да ће згра-
да Завода за јавно здравље би-
ти готова до краја године, чи-
ме ће се створити услови да
2016. године почне адаптаци-
ја Интернистичког блока.

И. П.

ПОСТАВЉЕНА ТРАФОСТАНИЦА ПОРЕД ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Предуслов за наставак радова 

УУССККРРШШЊЊАА  ЧЧЕЕССТТИИТТККАА  ЧЧЕЕЛЛННИИККАА  ГГРРААДДАА

Свим верницима у нашем граду који Ускрс славе по гре-
горијанском календару срдачно честитамо празник Вас-
крсења Христовог.

Драги суграђани, желимо вам да највећи хришћански
празник проведете спокојно и радосно с вашим најмили-
јима. Нека радост наступајућих ускршњих празника до-
несе свима добро здравље, снагу и веру да идемо напред
и као појединци и као друштво у целини.

Срећан Ускрс!

Павле Раданов, градоначелник Панчева, 

и Филип Митровић, председник Скупштине града



Навршава се двадесет година
од највеће трагедије српског
народа у Хрватској и његовог
егзодуса с вјековних огњишта.
Дубоке ране нису зацијелиле,
а борба за основна људска и
стечена права протјераних
Крајишника и даље се води.

Многи становници бивше
Републике Српске Крајине
још увијек се воде као нестали,
мртви нису ексхумирани, сру-
шена имовина није обновљена
или обештећена, приспјеле
пензије нису исплаћене, ста-
нарско право није враћено, зе-
мљиште се одузима, пребива-
лишта се бришу, штедња се не
исплаћује... Остаци остатака
некадашњег конститутивног
народа сада су само погурени
старачки свједоци...

У таквим околностима у
Србију долази, као уважени
гост, Стјепан Месић, некада-
шња десна рука Туђмана и бо-
јовничка перјаница ХДЗ-а!
Месић који је као представ-
ник Хрватске у савезним ин-
ституцијама СФРЈ славодо-
битно изјавио да је „извршио
задатак – Југославије више
нема”. Такав Месић, заговор-

ник сецесионистичке и наци-
оналистичке хрватске поли-
тике, долази у Србију и дели
нам „миротворачке лекци-
је”!? Његова политика је иза-
звала невиђена страдања не
само српског него и хрватског
народа. Оставила је рушеви-
не, мртве, згаришта, плач, ту-
гу, мржњу... КДФ сматра да је
његов долазак у Србију увреда
за све пострадале Крајишни-
ке. Исто тако, КДФ је мишље-
ња да неке снаге у Србији под
плаштом демократије и сло-
боде кретања људи и размјена
идеја перфидно врше „паци-
фикацију жртве” у стилу „шта
је било – било је” и „мир, мир
– нико није крив”. „Стратегиј-
ска застава” се лепрша по Вој-
водини и лебде слогани: Сре-
дили смо Крајину, средили
смо Косово...

Милан Мркела, 

председник КДФ-а

Српска народна партија ће
у четвртак, 2. априла, на
Корзоу (од 12 до 14 сати),
као и два дана касније, у
суботу, код главног улаза у
Зелену пијацу (од 10 до 12
сати), прикупљати потписе
против увођења санкција
Руској Федерацији – каже
се у саопштењу поверени-
штва Градског одбора те
странке.

На овакву акцију СНП се
одлучио због притиска из
Брисела и европских ин-
ституција да се Србија
прикључи санкцијама За-
пада према Русији и да

„одустане од савезничких
односа с Москвом”.

Увођењем таквих санк-
ција нанели бисмо „велику
штету сопственој економи-
ји”, сматра СНП, а Градски
одбор подвлачи да би то
„имало негативне последи-
це посебно за грађане Пан-
чева”, јер се готово цело-
купна производња НИС-а,
који је у власништву ру-
ског „Гаспрома”, налази у
нашем граду. Због свега
тога, подвлачи ова стран-
ка, било би „важно питати
грађане да се изјасне о том
питању”.

ПОЛИТИКА

Поводом конференције коју је одржала Демо-
кратска странка, већ у суботу, 28. марта, саоп-
штењем се огласио Жељко Сушец, народни по-
сланик и повереник Градског одбора Српске на-
предне странке, и у њему нагласио да „очекује
извињење” Зорана Јовановића, покрајинског по-
сланика ДС-а.

„Градски одбор СНС-а моли чланове ДС-а у
Панчеву да не излазе са спекулацијама у јавност
и тврдњама од, како кажу, ’99 одсто’ да су графи-
ти који су осванули у нашем граду и којима се
Бојан Пајтић доводи у коалициону везу с ради-
калима ’дело активиста СНС-а’, истовремено оп-
тужујући нас за почетак прљаве кампање. Уко-
лико неко није сигуран 100 одсто – сада и ми ма-
ло да се бавимо математиком у политици – онда
не би требало да иступа у јавности и износи не-
истините тврдње. Такође, СНС у Панчеву никада
није водио прљаву кампању, за разлику од ДС-а,
чега се грађани и сећају – избора 2012. године и
скандалозних ТВ
спотова против То-
мислава Николића,
Александра Вучића
и Српске напредне
странке”, наводи се
у саопштењу.

Истовремено, Жељко Сушец подсећа Зорана
Јовановића на његове погрешне математичке
прорачуне као већника, по којима је Град морао
да покрије дугове Фонда за капитална улагања
за реконструкцију улица у Панчеву, што је била
обавеза покрајинске власти Бојана Пајтића, као
и да је „увео праксу да ’Хигијена’ и ’Зеленило’
плаћају ПДВ на чишћење и уређење зелених по-
вршина”, чиме је Панчево „постало преседан у
Србији”. Притом наводи и чињеницу да је „по-
сланик радикала у Скупштини АПВ гласао за
предлоге и одлуке ДС-а, што показује да постоји
сарадња ове две странке”.

„Одговорно одбацујемо оптужбе да СНС стоји
иза писања графита и тражимо јавно извињење.
С друге стране, приметили смо да председник
ДС-а, господин Богатинчевић, позива надлежне
органе да истраже ко стоји иза графита, али не
можемо да се сетимо да су тако агилни били ка-
да је неколико пута оскрнављена државна заста-
ва испред СНС-а у Панчеву”, наводи се у саоп-
штењу.

Због свега тога први човек панчевачких на-
предњака апелује да се „не излази с нетачним
тврдњама у јавност и не оптужује СНС”, пошто
се њихова „политичка култура доказала у ове
три године, колико су на челу Панчева”.

Повод за ванредну конференцију
за новинаре Демократске странке
која је одржана у петак, 27. мар-
та, били су многобројни натписи
који су се појавили на јавним по-
вршинама у граду, најчешће на
пешачким прелазима, а на који-
ма је писало: „Пајтић лопов!” и
„Коалиција Пајтић–Шешељ”.

– Изгледа да је почела кампања
Српске напредне странке за ло-
калне и покрајинске изборе. Бојан
Пајтић је један честит и поштен
професор Правног факултета у

Новом Саду, а у свом слободном
времену је председник војвођан-
ске владе и Демократске странке.
Зато изгледа да ће ова кампања
бити прљава, што није никакво
изненађење, нити је први пут у зе-
мљи Србији. Од тога ни ми као
странка нисмо амнестирани, као
што се то догодило у председнич-
кој кампањи 2012. године – рекао
је Зоран Јовановић, народни по-
сланик демократа у покрајинском
парламенту.

За натпис о наводној коалици-
ји Пајтића и Шешеља он је рекао
да је „преиспољна лаж”, јер „не-
ма ничег у историји ДС-а што би
било и магловита најава” таквог
заједничког деловања, а према
његовим речима, демократе ће и
на наредним изборима наступи-
ти сасвим самостално.

– И тако нешто говоре они који
имају потпуно идентичну зајед-
ничку прошлост, као учесници и
саучесници у свим недаћама које
је СРС доносио земљи Србији.
Као да Александар Вучић, поли-
тичко чедо и најбољи ученик Во-
јислава Шешеља, нема ништа с
тим, а ми наводно имамо. Немам
доказе, али је скоро извесно да су
то урадили активисти СНС-а. Они
једини имају политички мотив и
то је њихова препознатљива ма-
трица – подвукао је Јовановић.

Предраг Богатинчевић, пред-
седник Градског одбора ДС-а, на-
јавио је да ће та странка „затра-
жити од надлежних органа да ис-
траже ко је био виновник овог пи-
сања”, као и да комунална поли-
ција изда налог Дирекцији да се
ти натписи уклоне са саобраћајне
сигнализације.

У среду, 1. априла, у овој стран-
ци је организован још један сусрет
с новинарима, на којем је Силва-
на Ивазовић Јеђини, потпредсед-
ница Извршног одбора градске
организације ДС-а, суграђанима
упутила честитку поводом пред-
стојећих ускршњих празника. Она
је поручила да би овај период тре-
бало искористити за „неговање то-
леранције, поштовање, разумева-
ње и љубав”, а не „политичко над-
метање и мудровање”.

– Као министар правде бив-
ше СРЈ, оцењујем поступак
Хашког трибунала као недо-
пуштен, као скандалозан и у
судској пракси незабележен
– нагласио је Петар Јојић,
председник Окружног одбо-
ра Српске радикалне стран-
ке, на конференцији за но-
винаре одржаној у уторак,
последњег дана марта, освр-
ћући се на захтев тог органа
да се Војислав Шешељ вра-
ти у хашки притвор.

Он је подсетио да је реч о
нелегалној институцији која
је основана „одлуком чинов-
ника Савета безбедности”, а
не од стране Уједињених на-
ција, и у којој раде судије са
оскудним знањем кривично-
правне материје. Захтев да
се Шешељ врати у Хаг „у
контрадикторности је са од-
луком о његовом безуслов-
ном пуштању на слободу”.
Јојић је подсетио и да је пр-
ви човек СРС-а својевремено
тамо отишао добровољно.

– У историји међународ-
ног права није забележено
да се неко држи у тамници
дванаест година без решења
о одређивању притвора, без
одлуке о праву на жалбу,
као и да се толико чека на

пресуду. Да су имали дока-
зе, они би Војислава Шеше-
ља осудили за једно препод-
не, а овако су га мрцварили
и одуговлачили суђење то-
лике године. Све ово је
усмерено на разбијање Ср-
бије, јер се тамо дели селек-
тивна правда, а ту правде
нема – подвукао је Јојић.

Све ово, према његовим
речима, догађа се пошто Ха-
шки трибунал поступа по
задацима из Београда, јер
овдашњи „режим врши при-
тиске на тај суд и тужила-
штво да се Шешељ по сваку
цену уклони из Србије, да
би ова власт опстала што ду-
же”. У прилог томе Јојић је
навео податак да, према ис-
траживањима јавног мње-
ња, рејтинг СРС-а и Шеше-
ља расте и тренутно прелази
20 одсто подршке.

Због свега тога седам оп-
штинских одбора из регио-
на и Градски одбор у Панче-
ву дали су пуну подршку Во-
јиславу Шешељу да истраје
у одбрани Србије, „која је
окупирана”. А Хашком три-
буналу, тврди Јојић, прео-
стаје једино да лидеру ради-
кала изрекне ослобађајућу
пресуду.

Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Хаг поступа по налогу
из Београда

Страну припремио

Зоран
Спремо

Идилично функционисање панчевачке
коалиционе власти, бар када су у питању
два највећа партнера (СНС и ДС), доско-
ра није било нарушено лошим односима
ових странака на републичком и покра-

јинском нивоу. Током последњих неко-
лико недеља, међутим, ситуација се зао-
штрава. Сведоци смо тога да се све чешћи
неспоразуми у војвођанској скупштини
ипак одражавају и на „међустраначку љу-

бав” у Панчеву. Недавна појава графита
по улицама прилично је озлоједила овда-
шње демократе и као да је прелила чашу.
Тако су засад непознати починиоци били
узрок двају оштрих реаговања.

НАРУШЕНИ ОДНОСИ НАПРЕДЊАКА И ДЕМОКРАТА?

ВАРНИЧЕЊЕ У КОАЛИЦИJИ

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Почетак прљаве кампање
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Тражимо 
јавно извињење

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Против санкција 
Русији

Председник Градског одбо-
ра Нове Србије у Панчеву
Миодраг Радојковић одне-
давно има још две функци-
је: члан је Извршног одбора
странке и председник Окру-
жног одбора за јужни Банат.

Он је прошле недеље нај-
пре изабран за шефа јужно-
банатских „новосрбијана-
ца” након што је дотада-
шњи председник Окружног
одбора поднео оставку. По-
том је врх Нове Србије од-
лучио да кооптира Радојко-
вића у Извршни одбор уме-
сто покрајинске посланице

Наде Бодрожић, која је ис-
кључена из те партије јер је
прешла у Демократску
странку.

Радојковић је изјавио ка-
ко су се страначки одбори у
Вршцу, Пландишту, Белој
Цркви и Алибунару распали
или прешли у друге странке
јер НС није ушао у локалну
власт па су функционисали
као повереништва. У Вршцу
је већ изабран нови општин-
ски одбор, а до краја маја би
то требало да се деси и у
преостале три општине.

Д. В.

ПРОМЕНЕ У НОВОЈ СРБИЈИ

Радојковић 
унапређен

САОПШТЕЊЕ КДФ-а

Увреда за пострадале
УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Ефекти партократије
У препуној сали Градске би-
блиотеке у петак, 27. марта,
одржана је трибина Удружења
грађана „Доста је било – ре-
старт” на којој је гост био Са-
ша Радуловић, председник
овог покрета и некадашњи
министар привреде. Основна
тема било је смањење пензија
и актуелна економска полити-
ка Владе.

– Није Александар Вучић
направио овај систем који
имамо данас. Он потиче одра-
није, а постајао је све гори од
2008. године, под влашћу Бо-
риса Тадића, који је цементи-
рао партократију. Вучић је то
само преузео, а људи су се на-
дали да ће он увести ред. Од
тога нема ништа и ми тонемо
све дубље и дубље. Суштина
нашег проблема је партокра-
тија, јер у јавном сектору ради
700.000 људи, а ту је најмање
15 одсто партијског вишка ко-
ји су странке, на свим нивои-
ма власти, угурале на изми-
шљена административна рад-
на места, на која долазе углав-
ном с купљеним дипломама и
имају велика примања на те-
рет свих грађана Србије. И то

је партијска машинерија свих
странака, а не само СНС-а. А
само њихове плате нас годи-
шње коштају милијарду евра
– нагласио је Радуловић.

Како је додао, смањењем
пензија је уштеђено само 210
милиона евра на годишњем
нивоу, а умањењем плата још
300 милиона. Од када је до-
шао на власт „Вучић је четири
пута спроводио финансијску
консолидацију, а ово је сада
пети пут” и ништа се неће
променити „јер не постоји по-
литичка воља за то”, подвукао
је Радуловић.



Завршна конференција једноипого-
дишњег пројекта „Добро управљање
у локалу”, у коме су учествовали
Панчево и Ниш, одржана је у уторак,
31. марта, у београдском хотелу „Ха-
јат”. Тема ове сесије била је „При-
према општина и градова за европ-
ске интеграције”. Пројекат је реали-
зовао НАЛЕД уз финансијску подр-
шку Амбасаде Финске у Београду.

Бранислав Недимовић из НАЛЕД-а
рекао је да наше локалне самоуправе
треба да се упознају с механизмима
деловања ЕУ и тиме да су у тој орга-
низацији процедуре веома битне. Он
је додао да је најважнији део при-
ближавања наших градова тим стан-
дардима установљавање процедура
за комуникацију локалних админи-
страција с појединцима и одређе-
ним друштвеним групама у тим сре-
динама.

Јука Пека Ујула, градоначелник
финског града Порва, који је био
партнер у пројекту, нагласио је да

модерна локална самоуправа мора
да ради транспарентно и да развија
електронску управу уместо замор-
них бирократских процедура.

Павле Раданов, градоначелник
Панчева, изјавио је да је пројекат
омогућио нашим градовима да стек-
ну важна знања из ових области, те
да је кључ успеха локалних самоу-
права у побољшању комуникације с
грађанима ради испуњавања њихо-
вих потреба.

Д. В.

Панчево се засад неће
укључивати из 
„моралних разлога”

Седница Савета Јужнобанатског
управног округа одржана је у че-
твртак, 26. марта. На њој су раз-
матране реализација пројекта са
Чешком у области ванредних
ситуација и могућност оснивања
развојне агенције јужног Баната.

Зоран Тасић, начелник окру-
га, изјавио је да ће стручњаци из
Устечке области доћи средином
априла да нашим командантима
штабова за ванредне ситуације
одрже предавања о томе како се
у ЕУ организује одбрана од еле-
ментарних непогода. Потом сле-
ди узвратна посета ради упозна-
вања с тим у пракси и на крају ће
Чеси сектору за ванредне ситуа-
ције српског МУП-а поклонити
четири пумпе за воду с пратећом
опремом и четири агрегата.

Он је рекао како су општине
Вршац, Алибунар, Пландиште и
Ковачица подржале идеју о
оснивању развојне агенције, те
да не морају све локалне самоу-
праве да се придруже том про-
јекту да би он био реализован.
Тасић је навео да ће из европ-
ских фондова за прекограничне
пројекте с Румунијом до 2020. бити
на располагању око 75 милиона
евра. Додао је да та средства треба
што боље искористити и оценио ка-
ко би због тога требало основати раз-
војну агенцију, јер од постојећег Ре-
гионалног центра за друштвеноеко-
номски развој Банат нису све локал-
не самоуправе имале користи.

Предлог је да општине – оснивачи
те нове агенције уплаћују по један од-
сто од својих буџета за њен рад, а
агенција ће бити обавезна да им реа-
лизује пројекте чија вредност неће
смети да буде мања од тог улога. У
агенцији би била запослена три струч-
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Шта се то дешава са овдашњом
омладином? Да ли је могуће да шко-
ларци, посебно ученици старијих
разреда, средњошколци, не разумеју
колико је опасно лажно дојављивати
да је у некој школи подметнута екс-
плозивна направа? Ова појава је све
учесталија, а томе никако да се стане
на пут. Очигледно да се не ради до-
вољно на превентиви, а изгледа да ни
казнена политика ове земље нема
превелик утицај. Ко је овде заказао, а
ко се прави храбрији него што јесте?
Ко може и уме да стане на пут хули-
ганима и зашто је то важно за гене-
рације које долазе? Питања само на-
виру...

МАРИНА БЕРГАНАЦ, фолклорашица:
– Рекла бих да те особе немају па-

метнија посла у животу, па су се ма-
ло заиграле. На неки начин желе да
привуку пажњу. На то што раде гле-
дају као на некакав изазов. Мислим
да је реч о превише слабима да би
нешто важније урадили у животу.
Лакше им је да баце телефон у Та-
миш него да изађу на прави пут. Не
верујем да ико паметан прати њихов
пример.

ЛУКА ИВАНОВИЋ, режисер:
– Реч је о размажености. Мислим

на нашу целу генерацију. Изговор да
се тако одлаже писмени или кон-
тролни задатак стварно је смешан.
Постављам питање зашто нико није
ухапшен због таквих активности.
Чим се то тако често дешава, значи
да они неометано и даље чине исту
ствар. Бар сада, у време високе тех-
нологије, не би требало да буде про-
блем да им се уђе у траг.

ЈОВАНА ТАНЧИЋ, 
дипломирани правник:

– Деца нису довољно свесна какав
проблем таквим активностима могу
направити себи или својим родитељи-
ма. Да ли та деца знају колико је данас
лако лоцирати телефон с којег је доја-
ва стигла? Свакако да се мора појача-
ти рад на превенцији с децом, јер очи-
гледно да до сада он није донео прави
или бар очекивани резултат.

МАРИЈА ТОДОРОВИЋ, волонтер:
– Лепо време сигурно утиче на неке.

Зато је тога све више. Лепше је седети
по градским кафићима него радити
писмени или контролни. Некима је

стално досадно на часовима. Мислим
да се према таквим особама поступа с
превише толеранције. Они то знају,
зато и настављају са истим поступци-
ма. Чини ми се да кад би само једног
ухватили, то се не би понављало.

МИРКО СПИШЈАК, хемијски техничар:
– Прво што ми пада на памет јесте

да неко жели да спречи писање пи-
сменог или да одговара за оцену.
Клинци и не схватају у шта се упу-
штају. Мислим да би морали сви, од
родитеља, па до друштва у целини,
да буду много строжи према њима.
Докле год се њима гледа кроз прсте,
како се то каже, они ће поново посе-
зати за таквим неделима. 

ЈАНА ПАНИЋ, гимназијалка:
– Нажалост, и то се дешава, а чини

се да је све више и више таквих поја-
ва. Многи од њих који чине такве
ствари мисле да је лакше то него се-
сти и учити. Неки мисле да је то на-
чин да се докажу у друштву или да
покажу колико су храбри. Од свега
по мало ту има. Само се поставља
питање како то спречити.

Анкетирао С. Дамјанов

J. TАНЧИЋЛ. ИВАНОВИЋ М. ТОДОРОВИЋ М. СПИШЈАК Ј. ПАНИЋ

НАША АНКЕТА

ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ О ПОСТАВЉЕНОЈ БОМБИ – ЗАШТО И ДОКЛЕ?

Лепо време и доказивање

М. БЕРГАНАЦ

У среду, 1. априла (без шале),
Воја Шешељ је спалио  хрватску
заставу пред Палатом правде у
Београду. Каже да су га изнер-
вирали хрватски политичари
који да га стално нешто једе и
љуте. Онда је Више јавно тужи-
лаштво у Београду подигло оп-
тужни предлог због тога: ипак
им је то приредио под прозо-
ром, па нису имали куд.

Неко би рекао да је то још
једна детонација махнитог Хер-
цеговца, али није баш. У том
лудилу има система. Пошто је
схватио да ће морати натраг у
Схевенинген, Воја Шешељ сада
припрема будуће потезе, а Ви-
ше тужилаштво на то наседа –
случајно или намерно. Кад до-
ђе до оног ношења (треба бар
пет снажних радника БИА и
МУП) Шешеља на аеродром, он
ће викати да су му то све Хрва-
ти сместили, а Вучић и Нико-
лић да су хрватски агенти и
плаћеници, као што он то од
почетка и говори. Хрватска
страна на то наседа и даје му
допунске и непотребне аргу-
менте.

Ова блесава епизода (није
прва, ни – надамо се – послед-
ња) долази усред увелико ве-
штачке галаме која се надигла
око захтева хашког Трибунала
да се Воја врати у притвор док
се све стране не договоре шта
ће даље с њим. Галама је ве-
штачка зато што су правила
игре јасна: кад кажу да се вра-
ти, има да се врати, овако или
онако, свеједно и ту влада Ср-
бије нема шта да одлучује и
разматра. Хапсите га, макар и

„на препад”, што Вучић не би
хтео, па га шаљете натраг и тач-
ка. Ова власт ту се донекле збу-
нила, по свом обичају: прво су
причали да је пуштање Воје
Шешеља на привремену слобо-
ду у новембру био удар на Вла-
ду, на стабилност, на Вучића и
његову породицу; сада причају
исто, када Воју траже натраг.

Воја се у међувремену заба-
вљао по свом обичају и правио
разне циркусе, као што смо и
знали да ће радити. Свака је
прилика добра за одбрану Ву-
чића и његове породице; питај-
те Вулина, па и Дачића. Вулин
се чак толико истакао да је хр-
ватског премијера Милановића
већ прогласио човеком који је
изгубио изборе који следе тек у
октобру.

На страну то што се хашки
Трибунал изгубио и не уме да се
врати: то је њихов проблем, а не
наш или Шешељев. Али, зашто
се ми у то петљамо? Ето их та-
мо, па нека се баве сами собом.
Нема никакве потребе да ми
овде правимо циркус око тога;
мало ли нам је свих осталих
циркуса? Да је којим случајем
Шешељу суђено овде (па чак и у
Хрватској) по истој оптужници,
већ би био изашао из затвора, а
ови несрећници држали су га у
притвору дванаест година без
пресуде.

Тужна поука јасна је од са-
мог почетка: с Војом Шеше-
љем не треба имати никаквог
посла. Требало је да га још он-
да, фебруара 2003, најуре с
врата Трибунала, па нека иде
где хоће.

Несташлуци 
Воје Шешеља

ОДРЖАН САВЕТ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

НА ПОМОЛУ НОВА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Пише: Милош Васић

нов је рекао да подржава
све активности које допри-
носе да се у општинама ју-
жног Баната боље живи и
да ће стручне службе Град-
ске управе размотрити Та-
сићеву идеју.
Предлог начелника округа

отворио је многа питања, а
нека од њих су: да ли су за-
послени у локалним самоу-
правама неспособни да сами
осмисле пројекте и конку-
ришу код европских и дру-
гих фондова или се овде ра-
ди о нечем другом? Питања
се не односе само на Тасиће-
ву иницијативу, већ су на-
челне природе. Неразвијене
општине имају озбиљан
проблем да реализују такве
пројекте јер немају довољно
стручних радника, па им је
помоћ у виду агенције неоп-
ходна. Мада, писање проје-
ката није експериментално
доказивање теорије Великог
праска па да не може да се
научи.
Али ако се с том препре-

ком срећу мале општине,
шта Панчеву треба да фи-
нансира било какву аген-
цију кад има људе са зна-
њем? И чему, уосталом, то

све служи кад нико није видео ни-
какву нарочиту корист од фамо-
зних пројеката? Сарадњу с Руму-
нима на изградњи ауто-пута до Те-
мишвара више нико и не помиње, а
чувени, спектакуларни и непрева-
зиђени пројекат „Рок енд ривер”
посебна је прича. Кад је све завр-
шено и прашина се слегла, Дому
омладине су остали разглас за кон-
церте и бина на Тамишу, коју не
користе чак ни локални пецароши.
А све заједно коштало је прилично
много новца.

Пред начелником округа је задатак
да направи конкретан резултат како
се све не би свело на запошљавање
троје људи, као што смо имали при-
лику да видимо на примеру Агенције
за економски развој Панчева.

Д. Вукашиновић

Градско веће усвојило је на седници
одржаној у уторак, 31. марта, пред-
лог закључка мешовите покрајин-
ско-градске комисије о висини ула-
гања у изградњу хале у Багремару и
моделу располагања том имовином.
Тело састављено од представника
Управе за капитална улагања Војво-
дине, покрајинске Управе за имови-
ну и Градске управе Панчево устано-
вило је да је Покрајина у незавршену
спортску халу уложила 1,88 милиона
евра, а Панчево 229.000 евра.

Комисија је предложила да уложе-
ни рад и средства, као и вредност са-
ме парцеле на којој се зграда налази,
буду улог у будуће приватно-јавно
партнерство с јапанско-холандском
компанијом „Азалеја меритајм”. Та

фирма је заинтересована да на месту
Багремара изгради центар за обуку
помораца. Претходно ће дирекција
морати да раскине уговор с предузе-
ћем „Монтера”, које је добило посао
изградње хале, јер то градилиште
још увек није званично затворено.

Већници су потврдили предлог но-
ве одлуке о моделу и методу привати-
зације РТВ Панчева. Агенција за при-
ватизацију је затражила да се прет-
ходно донета одлука о томе промени
јер у њој није била предложена почет-
на цена за та два медија. На седници
Градског већа је констатовано да је
Агенција ненадлежна за исправљање
одлуке која је крајем прошле године
донета на основу мањкавог предлога
Министарства привреде. Д. В.

њака за конкурсе које расписују прет-
приступни фондови ЕУ. Њихов зада-
так би био да реализују пројекте по
захтеву локалних самоуправа из обла-
сти заштите животне средине, изград-
ње инфраструктуре и запошљавања.

Павле Раданов, градоначелник
Панчева, рекао је да наш град, као
оснивач РЦР-а Банат, засад неће
учествовати у оснивању нове раз-
војне агенције. Нагласио је како би
било неморално да он као тренутно
председавајући у тој организацији
оснива конкурентску установу, али
није искључио могућност да се
Панчево касније прикључи. Рада-

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Предлог за Багремар

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАЛЕД-а

Локалне самоуправе и ЕУ



„Панонија” је задовољна
због учешћа у овом прекогра-
ничном пројекту, јер јој се
указала прилика да своју робу
лакше извезе на тржиште ЕУ.
Ђорђе Николић, директор
продаје у том предузећу, ис-
такао је да привредници зе-
маља ЕУ нису много располо-
жени да раде с предузећима
која нису део ЕУ упркос томе
што она испуњавају све стан-
дарде квалитета. Он је додао
како је прва корист од пројек-
та то што је „Панонија” преко
виртуелног мола нашла парт-
нере у Румунији преко којих
ће своје производе, а пре све-
га „панол пасту”, продавати у
Европи.

Обе стране 
заинтересоване за
даљи заједнички рад

Регионална привредна комо-
ра Панчево је заједно са сво-
јим партнерима из Србије и
Румуније 25. и 26. марта за
представнике малих и сред-
њих предузећа организовала
обуку о ефикаснијем упра-
вљању њима. Тренинг је спро-
веден као део прекограничног
пројекта „Made in Banat”, чи-
ји је циљ да повећа конку-
рентност тих врста предузећа
у Банату са обе стране грани-
це. Водећи партнер је При-
вредна комора Темишвара, а
учествују још регионална раз-
војна агенција АДЕТИМ из
тог румунског града, те регио-
налне привредне коморе Пан-
чево, Зрењанин и Кикинда.

Реализација пројекта поче-
ла је пре две године и за то

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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НИС ОТПУШТА ИНВАЛИДЕ И САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ

А ОД ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА – ОТКАЗИ
Скоро 150 инвалида и
самохраних родитеља
проглашено 
технолошким 
вишком у Плинари 

Држава се не меша 
у одлуку нафтне 
компаније и не 
одговара на писма
радника

Инвалиди рада и самохрани
родитељи запослени у НИС-у
добили су у среду, 1. априла,
Програм решавања техноло-
шких вишкова који је руко-
водство компаније донело 23.
марта. У том документу пише
да је 248 њих проглашено тех-
нолошким вишком и да ће до-
бити отпремнине у нето изно-
су од 400 евра по години ста-
жа. Упркос датуму на који им
је овај документ дат на увид,
не ради се о првоаприлској
шали, а и да се ради била би
јако неслана. Из даљег текста
видећете због чега.

Правдајући доношење Про-
грама, НИС је навео да је „до-
шло до битних пословних
промена које се односе на ор-

преглед. Укинули су нам пра-
во на здравље и на лечење –
рекао је Шарац.

Страх од болести
Његов колега који је желео да
му не наводимо име изјавио
је да остали радници Рафине-
рије заплашени њиховим
примерима не смеју да оду на
боловање.

– Чујем да и сада има много
болесних у Рафинерији, али не
смеју да иду код лекара да их
не би пребацили у „дигитали-
зацију” и избацили с посла.
Знам људе који су тешки шеће-
раши, али се лече приватно ка-
ко не би били проглашени тех-
нолошким вишком – рекао је
овај стари рафинерац.

Додао је да он и његове ко-
леге спадају у раднике који су
страдали на послу или радили
за време бомбардовања и об-
новили фабрику након тога и
сада трпе последице свих тих
догађаја. Боли га то што се са-
да врх НИС-а на такав начин
опходи према њима.

Чедомир Павловић је по-
стао инвалид гасећи велики
пожар који је у Рафинерији
избио 1982. године.

– За тај подвиг добио сам
медаљу рада од државе, златну
плакету и друга признања и
био сам предложен за Окто-
барску награду Панчева, али је
нисам добио. Тражено је од
мене да одустанем од призна-
ња, јер је било старијих заслу-
жних грађана, а мени је речено
да сам млад и да имам време-
на за награду. Признање нисам
добио, али отказ јесам – рекао
је Павловић иронично.

Чињеница да ће несуђеном
добитнику највишег градског

признања отказ потписати по-
часни грађанин Панчева
Кравченко више је цинична
него иронична. Нарочито кад
се зна да је први човек нафтне
индустрије ту награду добио
због тога што је „од његовог
доласка на чело НИС-а сарад-
ња компаније с Градом поста-
ла „знатно квалитетнија у
свим сферама живота”.

Саговорници „Панчевца”
оценили су да је НИС фирма
која „производи” инвалиде и
сад их помоћу разних закон-
ских махинација избацује на-
поље. Они нису заборавили ни
улогу државе у целој тој игри.
Навели су да се Влада Србије,
као власник 27 одсто акција
компаније, није успротивила
најновијој одлуци о техноло-
шким вишковима, иако њени
званичници у медијима при-
чају сасвим другу причу. Под-
сећају да је министар рада
Александар Вулин прошле не-
деље изјавио да држава треба
да заштити раднике Рафине-
рије који трпе последице бом-
бардовања.

Држава ћути
Они додају да је на списку за
отказ и једна мајка детета с
посебним потребама, иако у
програму за технолошке ви-
шкове пише да су такви рад-
ници изузети. На сва досада-
шња обраћања Вулину, пре-
мијеру Александру Вучићу и
другим званичницима, нису
добили никакав одговор.

Наши саговорници су оцени-
ли да се менаџмент дочепао
идеалне прилике да се реши
153 инвалида рада и самохрана
родитеља, јер не може да их из-
рабљује као друге раднике. Они
најављују тужбе против компа-
није, због висине отпремнина
која им је одређена. Наводе да
у социјалном програму из
2007, који је за њих завршен
пре три месеца, пише како ин-
валиди и самохрани родитељи
имају право на много већу на-
кнаду. Тамо се наводи да ове
категорије радника две године
након окончања социјалног
програма не могу добити от-
премнине које су испод 742
евра у бруто износу, а не 400
евра нето како је НИС понудио.

Кажу да је један радник не-
давно добио сличан спор про-
тив компаније у панчевачком
Основном суду. Уколико то
потврди и виша судска ин-
станца, инвалиди ће имати
директан аргумент против
своје сада већ бивше фирме.

Очекујемо да ћемо за на-
редни број новина добити ре-
акцију НИС-а на ове тврдње.

Очигледно је да су нам дали
измишљене послове како би
нас припремили за отказе.
НИС има 5.000 радника на
лизинг, али нама нико није
понудио да радимо на тај на-
чин у складу са својим струч-
ним способностима – рекао је
Секулић.

Драган Шарац је инвалид
рада од 2007, када се по соп-
ственом сведочењу с још јед-
ним колегом отровао од пре-
комерне дозе бензена у радној
средини, али се у каснијем из-
вештају Рафинерије та мате-
рија није помињала. Ипак је
лечен на одељењу токсиколо-
гије на ВМА, а трошкове је
плаћао НИС. Каже да му је
након приватизације правна
служба компаније одузела то
право и пребацила га на лече-
ње у панчевачку болницу где
му је укинута дијагноза дата
на ВМА. Шарац тврди како се
и другим радницима онемо-
гућава лечење, а инвалидима
се не признају решења о инва-
лидности која је издала над-
лежна државна установа.

– Најпре су нам смањење
плате и „шутнути” смо с рад-
них места, а онда су нас по-
слали на ревизију оцене рад-
не способности. Лекарска ко-
мисија је потврдила раније
налазе, а неки су добили и ви-
ши степен инвалидности него
што су имали раније, али
НИС ни то не признаје. Опту-
жили су нас да смо купили ре-
шења за пет хиљада динара,
колико кошта тај преглед, и
уместо да нам дају одговара-
јуће послове поделиће нам
отказе. Четири године нико
није отишао на систематски

успела да одржи ниво продаје
деривата, али је због пада це-
не нафте на светском тржи-
шту и јачања долара у односу
на 2013. имала пад профита
за 42 одсто. Он је тада најавио
да ће компанија ускоро мора-
ти да отпусти више од 200
радника који су технолошки
вишак, уз социјални програм
од 400 евра по години стажа.

Параван
Кад се овако поређају изјаве
првог човека ове нафтне ком-
паније стиче се утисак да на
пад профита утичу и помену-
ти радници. Такав осећај пот-
крепљују и неки новински на-
писи с почетка године у који-
ма се, уз позивање на изворе
из НИС-а, решавање техноло-
шких вишкова представља као
„антикризна мера”. Међутим,
довољно је погледати шта пи-
ше у социјалном програму ко-
ји је део купопродајног угово-
ра за НИС, склопљеног између
Србије и „Гаспрома” из 2007,
па видети да је криза само па-
раван за „чишћење” инвалида
рада и самохраних родитеља
планирано још приликом пре-
узимања компаније.

У том документу наводи се
да од 31. децембра 2014. ове

Ч. Павловић, Д. Шарац и Л. Секулић: од измишљених послова до списка непотребних

време је одржан низ сличних
радионица, привредних сај-
мова и других облика сарадње
власника малих и средњих
предузећа из Румуније и Ср-
бије, како би се повећала про-
дуктивност тих фирми и оне
постале конкурентније. Круна
свега треба да буде успоста-
вљање стандарда квалитета за
увођење регионалног бренда
„Made in Banat”.

Драган Босиљ, председник
РПК Панчево, и Дијана Фити
из темишварске коморе оце-
нили су пројекат као врло
успешан, јер су реализоване
све планиране активности.
Они су додали како до краја
априла, када ће у Темишвару
бити одржана завршна кон-
ференција, треба буду позна-
ти производи који ће носити
ознаку „Made in Banat”.

Фитијева је навела да се ве-
ћи број српских и румунских
фирми пријавио за добијање

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

оглашавати ни поводом отпу-
штања групе одавно „отписа-
них” колега.

На списку са 248 имена
њих стотинак ради у Новом
Саду, а остали су запослени у
Панчеву. Од тог броја седам-
десет двоје су Панчевци, а
остали живе у Београду, Сме-
дереву, Ковину и околним ме-
стима. Неколико њих приста-
ло је да говори за „Панчевац”.
Леонардо Секулић је 23 годи-
не био запослен у енергани
Рафинерије нафте Панчево,
инвалид је рада и од своје
плате издржава троје деце и
супругу која остала без посла.
Напомиње да су људи са спи-
ска „прекобројних” били рад-
ници Рафинерије и да је НИС
2011. за „збрињавање” таквих
радника формирао службу
Административно-техничке
подршке.

Прекобројни
Они су најпре свакодневно
били довожени у Геофизички
институт у Земуну, где су се-
дели у празним канцеларија-
ма не радећи апсолутно ни-
шта.

– Кад сам им послао имејл
да нам на тај начин крше пра-
во на рад, одмах је у Плинари
формирано Одељење за диги-
тализацију архиве у које смо
пребачени. Тамо је стизала
архивска грађа из свих делова
НИС-а коју смо разврставали
и обележавали. Обећано нам
је да ће бити набављени ске-
нери како би се та документа-
ција пребацила у дигитални
формат, али се то никад није
десило. Уместо скенера сти-
гла је одлука да се одељење
гаси, а ми „летимо” напоље.

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ С РУМУНИЈОМ

Успешна сарадња привредника
те ознаке. Додале је како се
више од 30 предузећа прија-
вило у „виртуелни мол”, одно-
сно на интернет страницу на
којој могу да прикажу и пону-
де своје производе тржишту.
Она је нагласила да су сви
учесници пројекта заинтере-
совани за његово одржање и
оценила како треба очекивати
да током ове године започета
сарадња буде настављена у
неком облику.

Гошћа из Румуније изјави-
ла је како се српске и румун-
ске фирме, упркос разликама
у законодавству двеју држава,
срећу са истим проблемима у
пословању и нагласила да су
многе од тих тешкоћа прева-
зиђене уз помоћ привредних
комора.

Босиљ је рекао да су се за
добијање робне марке „Произ-
ведено у Банату” пријавила че-
тири јужнобанатска предузе-
ћа: хемијска индустрија „Па-

нонија” и фабрика боја „Си-
лекс” из Панчева, те „Моја во-
да” и „Виник” из Вршца. На-
гласио је како ће се учесници
пројекта до краја априла дого-

ворити на који начин да обез-
беде да и друге заинтересоване
фирме које испуњавају услове
добију ознаку „Made in Banat”
на својим производима.

ганизацију у привредном дру-
штву и процесу производње у
склопу којих су: увођење орга-
низационих промена усмере-
них на смањење укупних тро-
шкова пословања, рационали-
зација и оптимизација кори-
шћења људских ресурса и
прилагођавање послова по-
требама нових процеса и ор-
ганизације рада. Из изнетих
разлога постоји потреба да
послодавац изврши реоргани-
зацију појединих организаци-
оних јединица, што за после-
дицу има укидање појединих
послова из систематизације”.

Кирил Кравченко, генерал-
ни директор НИС-а, изјавио је
почетком марта медијима да
је компанија прошле године

две категорије радника Нафт-
не индустрије Србије више
нису заштићене од отказа, па
менаџмент очито није губио
време да ту могућност што
пре искористи. Синдикати
НИС-а нису правили сметње,
иако су се прсили да нису да-
ли позитивно мишљење на
предложени Програм, мада
није познато ни да су се нега-
тивно изразили о њему. Њи-
хово мишљење је необавезују-
ће за менаџмент, али су има-
ли прилику да спасу своје ду-
ше и стану у заштиту колега.
Додуше, ако се има у виду да
су синдикати ћутали на све
оно што се са запосленима у
НИС-у дешавало претходних
година, јасно је да се неће
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Група од 30 академаца – сту-
дената престижног америч-
ког универзитета Стенфорд
и њихов професор Кенет
Шот посетили су прошле не-
деље Рафинерију у Панчеву.
Том приликом је менаџмент
НИС-а представио рад нај-
модернијег постројења за
прераду нафте у региону, у
којем се производе бензин и
дизел по европским стандар-
дима. Студенти су имали
прилику да виде комплекс
погона за лаки хидрокрекинг
и хидрообраду моторних го-
рива, који компанији НИС
омогућава да заузме страте-
шки важну позицију лидера
на регионалном тржишту
нафтних деривата. Генерал-
ни директор руско-српског
нафтног гиганта Кирил
Кравченко одржао је преда-
вање о пословању НИС-а и
развојним плановима.

Морис Бајерн, студент
друге године мастер-студи-
ја на Стенфорду, истакао је
да је посета панчевачкој ра-
финерији била веома зани-

мљива и да представља ново
искуство. Како је рекао, би-
ло је занимљиво упознати
се са стратегијским кораци-
ма једне успешне компани-
је и на конкретном примеру
видети како се пословне
идеје остварују у пракси.

НИС је једна од компани-
ја у Србији које су студенти
Стенфорда посетили у
оквиру свог студијског пу-
товања, а циљ је да упознају
овдашњу економију, дру-
штво и културу. Нафтни ли-
дер већ шесту годину заре-
дом негује партнерске одно-
се са образовним и научним
институцијама у земљи и
иностранству. Сарадњом је
обухваћено гостовање пред-
ставника НИС-а као преда-
вача на познатим универзи-
тетима у земљи и иностран-
ству, али и одржавање
стручних скупова на којима
светски признати стручња-
ци презентују запосленима
у овој компанији најновија
достигнућа из различитих
области.

Концерт необичне и, можемо рећи, не-
формалне групе „Prof. Salmo & The Blue-
sers” одржан је у четвртак, 26. марта, у
кафеу „Круна & Cactus”. Реч је о саставу
који је јединствен, другачији, инспирати-
ван и отворен, баш као и чланови те гру-
пе. Окосницу бенда чине двојица универ-
зитетских професора – проф. др Михајло
Пантић с Филолошког факултета и проф.
др Горан Белојевић с Медицинског фа-
култета, а поред њих свирају и професио-
нални музичари у саставу који зависи од
места где се наступа. У Панчеву је с њима
свирао гитариста Милан Плећаш.

Када је реч о овом музичком саставу,
треба истаћи да је за његов настанак за-
служна књига „Бити рокенрол” Михајла
Пантића и Петра Пеце Поповића, у којој
се говори о историји стварања рокенрола
у Београду и некадашњој Југославији.
Књига је (до сада) доживела два издања и
аутори су је промовисали на многим ме-
стима. Њихову публику су углавном чи-

нили људи из генерација које су одраста-
ле на рокенролу, из неког другачијег вре-
мена, када је тај музички жанр ушао на
наше музичке просторе и утицао на свест
и душе младих људи који су стасавали у
то време. Те књижевне вечери су изазива-
ле велико интересовање, али ауторима се
чинило да ипак нешто недостаје.

– У једном тренутку смо приметили да
је представљање књиге некако „шупље”
ако је без музике, да не може да се гово-
ри о рокенролу а да се не чује ниједна пе-
сма. Онда сам се досетио и позвао неко-
лико пријатеља. Стално се мењамо,
углавном смо ту професор Горан Белоје-
вић и ја. Ми смо другари из детињства и
још као младићи смо заједно свирали по
многим новобеоградским групама. На-
ступи су почели да се допадају људима,
али ми смо веома опрезни у томе, јер ово
радимо из чисте љубави. Имали смо до-
сад око 35 промоција књиге, а једна од
њих је била и у Панчеву – рекао је профе-
сор Михајло Пантић.

Он је додао и то да је наступ у Панчеву
организован захваљујући иницијативи
професорке Гимназије и писца Алексан-
дре Михајловић, која га је позвала да с
Панчевцима подели своју љубав и страст
према рокенролу и оним правим вредно-
стима које трају. С. Ћ.

УСПЕХ МАШИНАЦА

Најбољи у Војводини

дечјим песмама одушевио је
присутне Панчевце.

Велика уштеда
Овогодишња глобална кампања
одржана је под слоганом „Про-
мени климатске промене” и би-
ла је посвећена одрживим изво-
рима енергије и проналажењу
начина да се с мање ресурса
производи што више хране за
растућу популацију на планети.
Идеја је да се ублаже климатске
промене, односно смањи еми-
сија са ефектима стаклене ба-
ште, те да се повећа енергетска
ефикасност. Манифестацију,
која се код нас организује седми
пут, подржали су: 90 локалних
самоуправа, 172 школе, бројне
компаније, медији, организаци-
је цивилног друштва и поједин-
ци, Министарство пољопривре-
де и заштите животне средине,
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и за-
штиту животне средине, као и
Стална конференција градова и
општина.

Анализе у појединим зе-
мљама показале су да је акци-
ја гашења расвете на један сат
ранијих година донела днев-
ну уштеду енергије од 10 про-
цената. Да подсетимо, светла
су први пут угашена на сат
времена 2007. године у Сид-
неју, уз учешће 2,2 милиона
људи, као упозорење на пре-
велику и неконтролисану по-
трошњу природних ресурса.

граде је обезбедио Секретари-
јат за заштиту животне среди-
не Градске управе.

Поруке за спас
У 19 сати је одржана креативна
радионица „Осветли проблем”,
чији су иницијатори били во-
лонтери, који су и претходних
година учествовали у органи-
зацији овог еколошког догађа-
ја. Заједно са суграђанима, они
су маркерима, колаж и креп
папиром и другим креативним
материјалом и техникама
украшавали стаклене тегле
различитих величина (абажуре
за свеће) којима је био осве-

ГЛОБАЛНА АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

ПАНЧЕВЦИ СЕДМИ ПУТ ПРУЖИЛИ 
ПОДРШКУ ПЛАНЕТИ

Рекордан број 
учесника 

Штедљиве сијалице
на поклон

Панчево и 90 градова у Срби-
ји учествовали су 28. марта у
највећој међународној добро-
вољној акцији „Сат за нашу
планету”, коју је организовао
Светски фонд за природу
(WWF) са идејом да се упозо-
ри на расипање природних
ресурса и на опасност од кли-
матских промена. Тог дана, у
20.30, на један сат симболич-
но је била угашена расвета у
више од 7.000 градова широм
света. Наш град се одазвао по-
зиву Светског фонда за при-
роду и у дворани „Аполо” у су-
боту, 28. марта, одржана је
овогодишња централна град-
ска манифестација у склопу
светске кампање. Приређен је
заједнички програм подршке
планети, који су осмислили
Дом омладине Панчево, Кан-
целарија за младе и Секрета-
ријат за заштиту животне сре-
дине Градске управе Панчева.

Током акције „Сат за нашу
планету” првих тридесет су-
грађана који су у дворану
„Аполо” донели минимум пет
прегорелих сијалица или нео-
нских цеви добили су на по-
клон штедљиву сијалицу. На-

Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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АМЕРИЧКИ СТУДЕНТИ У РАФИНЕРИЈИ

Стручно усавршавање

тљен простор „Апола” од 20.30
до 21.30. Наши суграђани раз-
личитог узраста подржали су
радионицу на креативан начин
– сликањем или исписивањем
порука човечанству. Након то-
га је одржан концерт под све-
тлошћу свећа. Наступили су
чланови „Хоркестра”, шароли-
ке групе људи која се окупља
око истих идеја активизма и
љубави према музици. Спон-
тан и импровизацији накло-
њен музички перформанс,
прожет радничким и револу-
ционарним песмама, домаћим
панком и рокенролом, као и

Два милиона динара
за опремање кабинета
савременим училима

Локална самоуправа
преузела улогу државе

Прошле године је из градског
буџета за реализацију програ-
ма „Унапређење конкурент-
ности средњих школа путем
опремања кабинета и радио-
ница за извођење практичне
наставе” издвојено око два
милиона динара. Тим пово-
дом су представници Технич-
ке школе „23. мај”, Медицин-
ске школе „Стевица Јовано-

ГРАД ПОМАЖЕ ШКОЛАМА

Модернизација практичне наставе
вић”, Машинске школе Пан-
чево, Економско-трговинске
школе „Паја Маргановић” и
Електротехничке школе „Ни-
кола Тесла” у уторак, 31. мар-
та, у градској кући, известили
представнике локалне самоу-
праве о томе шта је све урађе-
но и на који начин је побољ-
шана практична настава за-
хваљујући донацији Града.

Да подсетимо, како би се по-
спешила стручна пракса, а са-
мим тим и конкурентност од-
ређених занимања на тржишту
рада по окончању школовања,
локална власт годинама издва-
ја новац за опремање кабинета.
Комисија је у 2014. години
оценила да су идеје о побољша-
њу рада у кабинетима, радио-
ницама и вежбаоницама наве-
дених школа биле најбоље и
обезбеђена су средства за њи-
хово спровођење. Према речи-
ма градског већника задуженог
за образовање Миодрага Радој-

ковића, с обзиром на то да је
економска ситуација у држави
лоша и да дуги низ година над-
лежно министарство и секрета-
ријат не придају значај струч-
ном усавршавању средњошко-
лаца, Панчево се труди да уче-
ницима завршних разреда
обезбеди добре услове за оба-
вљање практичне наставе, како
би они лакше дошли до посла.

– Радимо то зато што осни-
ваче – Републику и Покрајину
већ годинама ништа не инте-
ресује осим да обезбеде плате,
тако да је Град преузео улогу
власника образовних установа
када је реч о њиховом опрема-
њу. Премда то није наша оба-
веза, настојимо да школама
које су на територији Панчева
и нашој деци помогнемо да
стичу знања помоћу савреме-
них учила, што ће им омогући-
ти да се приликом запошљава-
ња одмах укључе у производњу
– изјавио је Радојковић.

С друге стране, чланица
Градског већа задужена за
рад, запошљавање и социјал-
на питања Сузана Јовановић
истакла је да из стручних
школа излазе матуранти с те-
оријским знањем које не мо-
гу да примене у пракси и до-
дала да је стручно усаврша-
вање од великог значаја за
сваког ученика завршне го-
дине.

– Ученици нису оспосо-
бљени за свој радни век и то
је условило да се донесе мера
у Акционом плану запошља-
вања која се односи на ства-
рање услова да радна снага
буде конкурентнија и лакше
запошљива – рекла је Јовано-
вићева.

Градски већници су истакли
да ће Град и ове године помо-
ћи у унапређивању рада сред-
њих стручних школа, те су за
ту намену и овог пута издвоје-
на два милиона динара.

Ученици Машинске школе
Панчево освојили су прво
место на 23. регионалном
такмичењу средњих струч-
них школа, одржаном про-
шлог викенда у нашем гра-
ду. Давид Муртин је био
најбољи ауто-механичар, а
Владан Миловановић је са-
купио највише бодова у ка-
тегорији бравара. У Ма-
шинском центру се такми-
чило 15 војвођанских ма-
шинских школа у области
аутомеханичарског и бра-
варског заната. За стицање
права учешћа на државном
такмичењу борило се око
80 ученика, а на њему ће
наш град, поред Давида и
Владана, представљати и
Данијел Марковић, који је

освојио четврто место. За-
послени у панчевачкој Ма-
шинској школи потрудили
су се да, на начин који до-
ликује нашем граду, угосте
најбоље занатлије из Војво-
дине, а гости су изрекли по-
хвале домаћинима по окон-
чању смотре.

Велики успех су постигли
и ученици Андрија Зарија и
Никола Конески, чланови
тима „Аполо 13” Машинске
школе. Они су освајањем пр-
вог места на Другом регио-
налном такмичењу ученика
машинских школа Војводи-
не у програмирању робота
остварили услов да одмере
знања и вештине с вршњаци-
ма на државној смотри, 8. и
9. маја, у Крагујевцу.

После школског и градског
надметања у шаху прошле
суботе је у Алибунару одржа-
но и такмичење најбољих
школараца шахиста у ју-
жном Банату. Наши суграђа-
ни су заблистали и у укупном
збиру однели највише од-
личја. ШК „Аљехин” је имао
улогу градског координатора
свих активности и у потпуно-
сти је оправдао очекивања.

У Алибунару су се ђаци
такмичили по школском уз-
расту. Прва места код првих
разреда освојили су Дуња
Олушки и Марко Милано-
вић. Исти успех је остварила
Милица Станковић за трећи
и четврти разред, као и Ни-
кола Миоковић и Јелена Па-
вловић, који су били нају-
спешнији у петим и шестим
разредима. Прво место је за-

служила и Марија Хаџић у
групи основаца који похађа-
ју седми и осми разред.

Одличан резултат су по-
стигли: Огњен Тепић, Ната-
лија Катнић, Стефан Мар-
сенић, Милош Драгнић,
Никола Путник и Тони Ке-
рекеш, који су стигли до
другог односно трећег ме-
ста. Међу освајачима меда-
ља су доминирала деца која
тренирају шах у ШК-у
„Аљехин”, али су веома за-
пажен утисак оставили и
ученици који иду у панче-
вачке основне школе „Свети
Сава”, „Мирослав Антић” и
„Јован Јовановић Змај”.

Сви победници су се пла-
сирали на државно Школ-
ско првенство, које ће бити
одржано у Врбасу 18. и 19.
априла. С. Д.

ШКОЛСКО ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ

Панчевци сјајни 
у Алибунару

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ИНТЕРЕСАНТАН НАСТУП ПРОФЕСОРСКОГ БЕНДА

Позитивна трансфузија рокенрола



Дом здравља Панчево и Слу-
жба хитне медицинске помоћи
били су домаћини стручног са-
станка Актива ургентне меди-
цине Друштва лекара Војводи-
не Српског лекарског друштва
(ДЛВ–СЛД) који је одржан у
петак, 27. марта, у великој са-
ли Градске управе. Циљ скупа,
на којем су учествовали лека-
ри из Војводине и Србије, био
је размена искустава и заузи-
мање заједничког става када су
у питању оптимални услови за
рад ургентних служби. Одржа-
на су два предавања, а трећи
део састанка био је посвећен
проблемима у раду ургентних
служби на територији Војводи-
не. Учесници скупа су истакли
кључне проблеме свих ургент-
них служби у земљи – недоста-
так кадра и опреме.

С таквим проблемима се су-
очава и панчевачка Служба
хитне медицинске помоћи.

– Недостају нам опрема, ка-
дар, санитети. Све нас мучи.
Тренутно имамо 16 лекара –

оптималан број је 21, имамо
29 техничара – неопходан је
31, као и 24 од потребних 28
возача. Треба нагласити да
имамо много транспорта до
Београда и других центара.
Прошле ноћи, на пример,
имали смо седам пратњи за
Београд јер скенер у панчевач-
кој болници није радио. Када
се тако нешто деси, град и се-
ла остају без лекара док се он
не врати из пратње, јер у амбу-
ланти нема ко да га замени –
објаснио је Драган Лукић,
главни техничар у панчевач-
кој Служби хитне медицинске
помоћи.

Др Слободан Овука, дирек-
тор Дома здравља Панчево,
истакао је да и поред бројних
проблема поменута служба
ипак добро функционише и
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АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ПОСЕТИО ДОМ ЗА СЛЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА У ПАНЧЕВУ

У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ПАСА
Министар најавио 
да ће држава 
обезбедити спровођење
Закона о употреби
пса водича

Побољшани услови
за живот

Министар за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална пита-
ња Александар Вулин посетио
је у четвртак, 26. марта, пан-
чевачки Дом за слепа и слабо-
вида лица. Он је том прили-
ком најавио да ће држава, у
складу са Законом о употреби
паса водича, који је донет пре
две недеље, учинити све да
обезбеди инструкторе за обуку
и псе водиче. Такође, истакао
је да ће држава помоћи Дому
да отвори центар за обуку паса
водича који помажу слепим
особама приликом кретања.

– Већ смо се обратили неким
страним земљама с молбом да
нам поклоне одређени број па-
са и надамо се позитивном од-
говору. У сваком случају, не-
што паса ћемо наћи. Да би сла-
бовида или слепа особа кори-
стила пса водича, није довољно
само да има пса, већ мора да
прође и одговарајућу обуку и
да добије лиценцу. То је процес
који не може бити готов преко
ноћи – изјавио је Вулин и до-
дао да локалне самоуправе
имају обавезу да обезбеде сле-
пим особама да са псом уђу у
било који јавни или приватни
објекат, што закон предвиђа.

Обавезе тек предстоје
Директорка Дома за слепа и
слабовида лица Зорица Бо-
жић упознала је министра са
условима живота у тој уста-
нови и истакла да су у по-
следњих годину и по дана
просторије у Дому окречене,
а изграђен је и пластеник и
реновиран павиљон који није
био у употреби тринаест го-
дина. Иницијатива за изград-
њу центра за обуку паса поте-

старства финансија. Али људи
у овом дому не седе и не чека-
ју да неко дође и реши њихове
проблеме. Они су сами почели
да раде на пластеницима, ис-
користили су могућност да до-
бију извесну количину земљи-
шта од града и уз помоћ Мини-
старства пољопривреде и мог
министарства биће им обезбе-
ђени услови да се баве пољо-
привредном производњом и
тако сами остварују приходе.

Он је додао да држава бри-
не о инвалидима и у прилог
томе изнео чињеницу да је у
плану доношење још двају за-
кона – Закона о употреби зна-
ковног језика (који је у скуп-
штинској процедури) и Зако-
на о удружењима особа са ин-
валидитетом.

Директорка и запослени у Дому у разговору с Александром Вулином

услови за оснивање оваквих
центара широм земље. Обаве-
зе нам тек предстоје, а ми ће-
мо се побринути да и даље, у
складу с могућностима, по-
могнемо нашим корисници-
ма да редовно добијају књиге
и помагала која су им неоп-
ходна – рекао је Стошић.

Мањак запослених
Савез слепих и слабовидих
Србије основао је Дом слепих
и слабовидих 1964. године.
Тренутно у њему живи 111
лица, којима је неопходна 24-
часовна нега, а запослених је
мало. Министар Вулин се
осврнуо и на тај проблем:

– Број запослених би морао
да буде већи и о томе ћемо раз-
говарати с људима из Мини-

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Храна за мозак

Oрах 
Сматра се да плод ораха
не подсећа случајно на
мозак и да помаже у раз-
воју неуротрансмитера за
мождане функције. Ду-
гачка је листа биолошки
вредних супстанци које
орах садржи: калијум,
магнезијум, гвожђе, кал-
цијум, цинк, селен, затим
цела лепеза витамина Б и
витамин Е. Иако је орах
висококалорична храна,
са чак 649 калорија на
100 грама, његово богат-
ство омега 3 масним ки-
селинама не смемо зане-
марити. Од свих ораша-
стих плодова орах садр-
жи највећи проценат ан-
тиоксиданата. Када се го-
вори о храни која је здра-
ва за срце, он се налази
међу три најздравије на-
мирнице. Доступан је це-
ле године, па нема разло-
га да га не једете (осим
ако сте алергични).

У народној медицини
се вековима користи као
храна и лек. Од њега се
праве купке и облоге за
ране, екцеме и разне ко-
жне болести, користи се
за заштиту од опекотина

изазваних сунчањем, за-
тим за упале очију и као
уље за косу. Такође, вео-
ма је добар за регулисање
варења, јачање мишића,
лечење плућних болести,
јачање имунитета, затим
против цревних паразита,
крварења десни, рахити-
са, као и за превенцију
метаболичких и кардио-
васкуларних болести,
снижавање холестерола и
крвног притиска.

Орах се у кулинарству
највише користи као на-
мирница за припремање
колача, али је врло добар
састојак и многих других
јела. Међутим, термич-
ком обрадом се смањују
његова антиоксидантска
својства, па се препоручу-
је конзумација сировог
плода. У комбинацији с
медом орах је изузетан
природни лек, јер мед по-
маже да његова лековита
својства још више дођу до
изражаја. Ми вам препо-
ручујемо да направите
брзу и лаку посластицу,
којом можете да послу-
жите госте или да сами
уживате у њој и тиме по-
бољшате своје здравстве-
но стање.

Слатко од ораха
ППооттррееббнноо: 250 грама језгра ораха, половина лимуна и 250 гра-

ма меда.

ППррииппррееммаа:: Орахе и лимун с кором исеците што ситније или пот-

пуно самељите. Све помешајте с медом и одложите у стаклену

теглу с поклопцем. По жељи можете да комбинујете и лешнике,

бадеме, суво грожђе, семенке бундеве, цимет.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm

Страну припремила 

Ивана 
Предић

кла је од надлежних из Дома
за слепа и слабовида лица.
Зорица Божић је рекла да та
установа има простор и мо-
гућности, али да јој недостају
средства, која би могли доби-
ти преко пројеката Европске
уније или од нашег мини-
старства.

Поред министра Вулина,
панчевачки Дом за слепа и
слабовида лица обишли су и
Златибор Лазаров, председник
Међуопштинске организације
слепих и слабовидих Панчево,
Владимир Панин, председник
Савеза слепих Војводине, и
Милан Стошић, председник
Савеза слепих Србије. Он је
изнео податак да у Србији има
12.000 слепих особа и да Савез
има обавезу да им обезбеди
боље услове за живот. Истакао
је да је у панчевачком Дому за
слепа и слабовида лица напра-
вљен велики напредак у сва-
ком смислу.

– Ми интензивно сарађује-
мо с руководством Дома и за-
једно радимо на томе да буде
основан центар за псе водиче.
Доношењем закона, који смо
ми иницирали, створени су

ММИИННИИССТТААРР  УУ  ЈЈААББУУЦЦИИ

Александар Вулин обишао је у среду, 1. априла, Дом за лица

ометена у менталном развоју „Срце” у Јабуци. Том приликом

министарка за пољопривреду и заштиту животне средине

Снежана Богосављевић Бошковић и он уручили су руковод-

ству Дома сто сетвених јединица кукуруза, које ће бити посе-

јане на пољопривредном земљишту у оквиру те установе.

Биохемичари, лекари и ме-
дицинске сестре из Јужноба-
натског округа окупили су се
у суботу, 28. марта, у великој
сали Градске управе, како би
присуствовали курсу под на-
зивом „Унапређење квалите-
та рада у примарној здрав-
ственој заштити. Рационална
употреба лабораторије”, који
је организовао Дом здравља
Панчево. На скупу је било ре-
чи о унапређивању примарне
здравствене заштите, са ак-
центом на лабораторијској
дијагностици, али и о пробле-
мима на које запослени сва-
кодневно наилазе. На неке од
њих је указала мр фарм. Да-
нијела Ристовски Корниц, на-
челница Службе за лаборато-
ријску дијагностику Дома
здравља Панчево.

– Служба има проблем с
бројем запослених, али се
тај мањак компензује уна-
пређивањем квалитета рада.
Увођење информационих
технологија и акредитација
установе били су за нашу
службу од изузетне важно-
сти, јер смо на тај начин де-
финисали процедуре у раду
– рекла је начелница и иста-
кла да дневно кроз лабора-
торију прође око 400 пације-
ната, а годишње око милион.

Директорка Коморе био-
хемичара Србије mr sc.
med. dr Славица Цимбаље-
вић, спец. клиничке биохе-
мије, један од предавача на
скупу, рекла је да је тај
стручни састанак добра
иницијатива руководства
Дома здравља Панчево, јер
је окупио стручњаке из ла-
бораторије и лекаре из ор-
динација.

– Здравствени радници и
пацијенти најчешће гледају
на резултате лабораториј-
ских анализа као на нешто
што је лако за тумачење. Ме-
ђутим, то није тако једно-
ставно и данас смо ту да ле-
карима пренесемо своја ис-
куства из лабораторије и да
унапредимо сарадњу лабора-
торије и изабраних лекара,
јер само тимски рад може
пружити праву здравствену
заштиту пацијентима, који
су центар нашег деловања –
рекла је наша саговорница.

Др Слободан Овука, ди-
ректор Дома здравља Пан-
чево, презентовао је шта је
све урађено у Служби за ла-
бораторијску дијагностику у
последње две и по године.
Он је нагласио да је у тој
служби подигнут ниво ква-
литета рада и безбедности
пацијената кроз набавку но-
вих биохемијских анализа-
тора и адаптацију просто-
рија (саниран је кров, по-
стављена је нова електроин-
сталација, замењена је сто-
ларија и окречене су про-
сторије). Прошле године је
инсталиран и нови софтвер,
помоћу којег се резултати
анализа електронским пу-
тем шаљу у здравствене ста-
нице. Како је рекао др Сло-
бодан Овука, софтвер је већ
у употреби и досад је већи
број здравствених станица
умрежен. Он очекује да ће
за месец дана све амбуланте
бити повезане у јединствен
систем. Наш саговорник је
најавио да ове године за
Службу лабораторије треба
да буде набављен анализа-
тор урина.

ЕДУКАЦИЈА БИОХЕМИЧАРА

Подизање квалитета рада
САСТАНАК ЛЕКАРА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ

Размена искустава и указивање на проблеме

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О ЗДРАВЉУ”

Победници иду на покрајинску смотру
Поводом Светског дана здра-
вља (7. април) у просторијама
Црвеног крста Панчево у пе-
так, 27. марта, одржано је
традиционално такмичење
„Шта знаш о здрављу”, на ко-
јем је учествовало 39 ђака из
седам основних и четири
средње школе. Трочлани жи-
ри, са епидемиологом др Жи-
ворадом Стошићем на челу,
изабрао је победнике оп-
штинског такмичења у кате-
горијама подмлатка и омла-

дине. То су Милица Крстев-
ски, ученица осмог разреда
ОШ „Гоце Делчев” из Јабуке,
и Оливера Црногорац, ђак
другог разреда Медицинске
школе „Стевица Јовановић”
Панчево, које ће представља-
ти Црвени крст Панчево на
покрајинској смотри, 15.
априла, у Новом Саду. Жири
је доделио и похвале Ирфану
Зулфићу, ученику осмог раз-
реда ОШ „Олга Петров” из
Банатског Брестовца, и Ми-

ловану Арсићу из Економско-
-трговинске школе Панчево.

Квиз чији је основи циљ
афирмација здравља одржава
се више деценија ради попу-
ларизације здравог начина
живота. Према речима др Жи-
ворада Стошића, адолесцен-
ција је изузетно важно доба у
људском животу и због тога је
неопходно да деца уче о фак-
торима ризика, људском орга-
низму и здравим стиловима
живота.

да грађани немају ниједну
примедбу на њен рад. Додао
је да се руководство труди да
побољша услове за рад и на-
вео да су прошле године ку-
пљени нов санитет и нешто
ситније опреме, а за ову годи-
ну је планирана набавка још
једног возила. Такође, према
најавама из Министарства
здравља, хитна помоћ треба
да добије одобрење за запо-
шљавање четири лекара и три
возача, што би, према Овуки-
ним речима, била велика по-
моћ за Службу хитне помоћи.

Стручном састанку су при-
суствовали и прим. др Милан
Божина, председник Ургент-
не медицине ДЛВ–СЛД, и
прим. др Корнелија Јакшић
Хорват, председница Секције
ургентне медицине Српског
лекарског друштва. Она је
истакла да службе хитне ме-
дицинске помоћи у целој зе-
мљи имају великих проблема
с набавком нових возила, по-
тешкоће са снабдевањем ле-
ковима, али и организацио-
них проблема јер се већина
њих налази у оквиру домова
здравља. Она је оценила да
би због тога најбоље било да
оне буду организоване на је-
динствен начин, као у окол-
ним земљама.



У једној од централних град-
ских улица – Др Светислава
Касапиновића саобраћај је
већ годинама регулисан на чу-
дан и за возаче несхватљив на-
чин. У једном делу та улица је
једносмерна, а у другом дво-
смерна. Најпроблематичнија
ситуација је код кафића „Га-
лерија”, где је та улица дво-
смерна, јер се ту возила често
једва мимоилазе.

– Када возите Улицом Мак-
сима Горког и дођете до раскр-
снице са Улицом др Светисла-
ва Касапиновића, она је у
правцу према Цара Лазара јед-
носмерна, а према Жарка Зре-
њанина двосмерна. Када про-
ђете део поред кафића „Гале-
рија”, и дођете до Улице Жар-
ка Зрењанина, Касапиновиће-
ва је поново надоле једносмер-
на. Поред тога, код кафића

„Галерија” се често дешава да
возила не могу да се мимоиђу,
па неки возачи морају да се
враћају у рикверц. Проблем је
и у томе како су обележена
паркинг-места испред тог ка-

фића – рекао је један наш чи-
талац који је хтео да скрене па-
жњу на овај проблем.

Да надлежни треба да реагу-
ју када је реч о регулацији сао-
браћаја у Улици др Светислава

Касапиновића, сматра и један
од панчевачких таксиста.

Према његовим речима, не-
схватљиво је да је Касапино-
вићева, када се иде из правца
Жарка Зрењанина, до Макси-
ма Горког двосмерна, а од
Максима Горког до Цара Ла-
зара једносмерна.

– Ситуацију додатно ком-
пликују проблеми с паркира-
њем код кафе-бара „Галери-
ја”. Иако ту постоје обележена
паркинг-места, често се пар-
кира ко где стигне, због чега је
мимоилажење возила отежа-
но. Шта би требало урадити?
Мислим да би требало да се
Касапиновићева целом дужи-
ном прогласи за једносмерну
улицу. То би било најбоље ре-
шење, а све друго је збуњујуће
за учеснике у саобраћају – из-
јавио је он.

НАШИ СУГРАЂАНИ СКРЕЋУ ПАЖЊУ

Саобраћај у Касапиновићевој лоше регулисан

НОВЕ ЦЕНЕ „ХИГИЈЕНЕ” ЗА ВЛАСНИКЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Виши рачуни за одвожење смећа
На основу одлуке Надзорног
одбора ЈКП-а ,,Хигијена” Пан-
чево о усклађивању зона на те-
риторији града Панчева, од 5.
марта ове године, власницима
пословног простора стижу уве-
ћани мартовски рачуни за са-
купљање и одвожење смећа.

Ново зонирање пословног
простора уследило је након
усвајања Одлуке о пословном,
магацинском простору и гара-
жама у граду Панчеву.

На основу нове одлуке прва
зона се проширује тако да се
сви објекти који су припадали
другој зони сада налазе у
оквиру прве, а они из треће су

евидентирани у оквиру друге.
Трећој зони ће убудуће припа-
дати само пословни простори
у насељеним местима.

Због тога су повећане цене
сакупљања и одвожења смећа
по квадратном метру послов-
ног простора за један део ко-
рисника код којих је дошло до
промене зоне. На пример, це-
на сакупљања и одвожења сме-
ћа за локал у некада другој зо-
ни по вишој тарифи са 12,53
динара увећана је на 21,50 ди-
нара по квадрату.

За локале у некада трећој
зони требало је издвојити 8,94
динара по квадрату, а сада то
износи 12,53 динара. Цена
услуга уклањања и одлагања
смећа остаје иста.

Прва пословна зона по но-
вом обухвата простор који ои-
вичавају улице: Моша Пијаде
до Димитрија Туцовића, Ди-

митрија Туцовића, укључују-
ћи и Хајдук Вељкову до пруге
Београд–Панчево–Вршац,
Стевана Шупљикца, Првомај-
ска до преводнице, обала Та-
миша путем одбрамбеног на-
сипа Панчево–Ковин, део
Улице Доситеја Обрадовића,

Кеј Радоја Дакића, Мученич-
ка и Трг мученика, до Улице
Моше Пијаде.

Друга пословна зона сада
обухвата територију насеље-
ног Панчева ван прве зоне, а
трећа насељена места на тери-
торији Панчева.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЛЕП ГЕСТ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

РЕШИЛИ ПРОБЛЕМ КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА
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Као највећу предност Стано-
јевић је истакао то што ће Кул-
турни центар добити тај велики
простор без икакве накнаде.
Наиме, да је Савремена галери-
ја остала у садашњем простору
он би био враћен, а Културни
центар би морао да плаћа
огромну закупнину новим вла-
сницима која би годишње изно-
сила преко 1.200.000 динара.

„Сматрамо да је економ-
ски неоправдано и неприме-
рено да Град Панчево из бу-
џета плаћа коришћење про-
стора у коме се сада налази

Савремена галерија породи-
ци чије су нам намере за на-
редни период непознате. Део
приземља у Карађорђевој 4,
где ће се убудуће налазити
Савремена галерија, има по-
вршину преко 200 квадрат-
них метара, што је више од
простора у коме се сада на-
лази и он за кратко време
може да буде потпуно спре-
ман за организовање разли-
читих изложби и других кул-
турних садржаја”, пише у са-
општењу Дирекције за из-
градњу и уређење града.

Савремена галерија
биће пресељена у
Карађорђеву 4

Тај простор је
спреман за изложбе
и друге културне
догађаје

Захваљујући руководству Ди-
рекције за изградњу и уређе-
ње града решен је проблем
који је настао због тога што су
потомци некадашњих власни-
ка зграде у којој се сада нала-
зи Савремена галерија затра-
жили да им се кроз процес ре-
ституције врати тај објекат.

На пријему који је прире-
ђен 1. априла поводом Дана
Дирекције, директор тог јав-
ног предузећа Ненад Станоје-
вић је објавио да ће простор у
Карађорђевој 4, у коме се све
до прошле године налазио
„Урбанизам”, бити уступљен
Културном центру да би се
користио за организовање из-
ложби и других културних до-
гађаја.

Он је нагласио да ће Кул-
турни центар имати бројне ко-
ристи од пресељења у бивши
„Урбанизам”. Навео је да је
простор у Карађорђевој у коме
се налазило тај део Дирекције
у близини центра града недав-
но потпуно реновиран, да има
обезбеђење, видео-надзор и
друге погодности.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Подгрејане љубави
У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас какав би
био свет без митова, а за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на ово питање
„Панчевац” и издавачка ку-
ћа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Трагом
Светог грала” Нелсона де
Мила.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Без митова свет би био
много сиромашнији и деци,
јер осим породичних раз-
мирица и права на иметак
не бисмо имали чиме да им
заголицамо ум.” 069/7177...

„Свет без митова би био
као члан владајуће странке
без радног места – значи:
непостојећи.” 062/2137...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”,
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на

питање каква је разлика из-
међу прве и свих осталих
љубави. Они ће освојити по
један примерак књиге „Пр-
ва љубав” Емили Рејмонд и
Џејмса Патерсона.

Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:

„Прва љубав је дивна,
слатка, бајна, сочна и врела.
Све остале љубави су врло
сличне, само подгрејане.”
065/9036...

„После прве љубави, код
сваке друге човек се осећа
као да понавља разред. По-
знаје све предмете, а ипак
није сигуран да ће да поло-
жи испит.” 064/3856...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”.

Д. К.

Директор Дирекције: Уступићемо простор „урбанизма” без динара накнаде

Наводи се и да је то јавно
предузеће одлучило да уступи
Културном центру простор у
Карађорђевој улици и зато што
он није обухваћен реституци-
јом, као и због тога што ће на
њему ускоро комплетно бити
санирана кровна конструкција.

Станојевић је изјавио и да
ће се то јавно предузеће, за-
једно с Културним центром,
ових дана обратити Градском
већу са захтевом да се озвани-
чи уступање простора „Урба-
низма”, као и да очекује подр-
шку градоначелника.

УПОЗОРЕЊЕ „ХИГИЈЕНЕ” И КОМИТЕТА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Возачи, не седајте за
волан пијани

„Не вози под утицајем ал-
кохола јер због тога страдају
људи”, „Не конзумирај ал-
кохол јер живот нема цену”.
Ова упозорења могу се про-
читати на флајерима који су
контролори Паркинг-серви-
са 1. априла почели да ста-
вљају на шофершајбне ауто-
мобила широм града.

Многи наши суграђани
били су бесни кад су видели
флајере јер њихов изглед
подсећа на дневне карте за
паркирање. Иако су поми-
слили да је то још један на-
мет који ће морати да плате,
без потребе су били забри-
нути.

У згради Градске управе
1. априла је одржана конфе-
ренција за новинаре на којој
су чланови Комитета за сао-
браћај и руководиоци Пар-
кинг-сервиса и „Хигијене”
објаснили да је остављање
флајера испод брисача во-

зила део акције која се спро-
води у преко четрдесет гра-
дова широм Србије.

– Она је осмишљена као
покушај да се возачима
скрене пажња да не возе
под дејством алкохола јер
не само да тиме угрожавају
себе већ и друге учеснике у
саобраћају – изјавио је Пре-
драг Патић, председник
Комитета за безбедност са-
обраћаја и члан Градског
већа.

Милица Јовановић, ди-
ректорка ЈКП „Хигијена”,
изјавила је да је то јавно-ко-
мунално предузеће подржа-
ло ову акцију тако што је без
наплате одштампало флаје-
ре и задужило контролоре
Паркинг-сервиса да их по-
стављају на аутомобиле.
Она је нагласила да ће „Хи-
гијена” подржати сваку ак-
цију која је у интересу гра-
ђана.

У Дирекцији за изградњу и
уређење града ових дана је
одржана лицитација на ко-
јој су, од седам понуђених
локала, три издата заинте-
ресованима.

Највеће интересовање
учесника лицитације било
је за пословни простор ве-
личине 26,87 квадратних
метара који се налази у цен-
тру града, у Улици војводе
Радомира Путника 2 (Гра-
ничарска кућа). За празне
локале који се налазе у ули-
цама Ослобођења, Краљеви-
ћа Марка и у Омољици није
било пријављених.

Почетни износ у надмета-
њу чак шест интересената
био је 300 динара по ква-
дратном метру, а после де-
сет кругова, колико је лици-
тација трајала, победио је
власник фирме „WTF Fas-
hion”, који је понудио 1.350
динара месечно по квадрат-
ном метру простора.

Поред локала у центру
града, нове власнике су до-
били и пословни простори
на Стрелишту – у Улици

Вељка Влаховића 17 (вели-
чине 35,84 квадратна ме-
тра) и у Улици Синише
Станковића 1 (величине
47,45 метара квадратних).
Они су припали власници-
ма фирми „Фото Алексан-
дар” и „Идеал”, који су за те
локале понудили 560 и 210
динара месечно по квадрат-
ном метру.

Весна Параушић, помоћ-
ник директора за правне и
опште послове у Дирекцији
за изградњу и уређење гра-
да, изјавила је да је лицита-
ција успела с обзиром на то
да су издата три пословна
простора.

– Било је заинтересованих
и само тржиште је показало
какво је интересовање и које
локације су најатрактивније.
Циљ нам је да у сваком тре-
нутку када нам закупци вра-
те пословне просторе, што
чешће организујемо лицита-
ције. Почели смо да сређује-
мо пословне просторе и на-
ше опредељење је да их из-
најмљујемо у што бољем
стању – рекла је она.

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА ЛИЦИТАЦИЈА 

ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ

Највеће интересовање
за локал у центру

РРААЧЧУУННИИ  ЗЗАА  ППРРААЗЗААНН  ЛЛООККААЛЛ

Редакцији „Панчевца” јавио се наш суграђанин Душан Дрља-

ча. Он је критиковао „Хигијену” због тога што му је из тог ЈКП-

а стигао захтев да плати рачун за одношење смећа у јануару

ове године за локал који не користи већ три године. Поводом

тога затражили смо објашњење у „Хигијени”. Тамо нам је ре-

чено да је он све донедавно на сваких шест месеци доносио

потврду из „Електровојводине” по којој потрошња струје у ло-

калу који не користи не прелази педесет киловата и да су му

на основу те потврде умањивани рачуни за одношење смећа.

Међутим, према речима нашег саговорника из „Хигијене”, по-

четком ове године то није учинио, па нема основа да се љути.



„Панчевац” да он и његове ко-
леге осуђују лажно пријављи-
вање бомби и да им те несла-
не шале ученика стварају про-
блеме.

– Часови су нам ионако
скраћени због штрајка, а када
се томе дода и да након дола-
ска полиције њихов почетак
касни и да је неке касније не-
могуће надокнадити, оправ-
дано смо револтирани. На-
шим ђацима који то схватају
као шалу скренуо бих пажњу
да лажно пријављивање бом-
би није само кривично дело,
већ и да због тога могу бити
избачени из школе. Једном
нашем ђаку прошле године се
то догодило. Најпре је поли-
ција против њега поднела
кривичну пријаву, а након то-
га је морао да пређе у другу
школу – истакао је наш саго-
ворник.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ОДРЖАН САСТАНАК О СУЗБИЈАЊУ ДИВЉЕГ ПРЕВОЗА

СПОРОСТ СУДИЈА ПОГОДУЈЕ 
ПРЕКРШИОЦИМА

Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Недовољна 
ефикасност 
Прекршајног суда 
„даје крила”
комбистима

Највише им смета
одузимање возила 
и искључење из 
саобраћаја

Борбу против дивљег превоза у
великој мери отежава спорост
прекршајних судија. Од 299
прекршајних налога, колико
су саобраћајни и комунални
инспектори поднели Прекр-
шајном суду у прошлој години
због нелегалног превоза, ре-
шен је само један, а од 124 зах-
тева за покретање прекршај-
ног поступка судије су реаго-
вале само тридесет један пут.

Ови запањујући подаци чу-
ли су се на састанку Комитета
за саобраћај одржаном 27.
марта. Поред надлежних у
полицији, градским инспек-
цијским службама и АТП-у,
том скупу је присуствовао и
Александар Симић, помоћ-
ник министра за инспекциј-
ски надзор у кабинету мини-
старке грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре Зо-
ране Михајловић. 

Дивљи комбисти напали два
инспектора
Милован Ћировић, секретар
Секретаријата за инспекциј-
ске послове, обраћајући се
присутнима на састанку, ре-
као је да спорост прекршај-
них судија отежава борбу про-
тив дивљих превозника, јер
им „даје крила”.

– Знајући каква је ситуаци-
ја са судом, они често неће да
се зауставе када им инспекто-
ри покажу знак да стану. Онда
када то ураде, догађа се да на-
мерно крену возилом на ин-
спекторе у жељи да их ударе.
Као потврда тога, од почетка
ове године забележена су два
физичка напада на саобраћај-
не инспекторе. Лекари су кон-
статовали лакше телесне по-
вреде и против возача су под-
нете кривичне пријаве. Било
је и 16 случајева ометања ин-
спектора у вршењу њихових
дужности. Не желим да дово-

Шеф панчевачких инспек-
цијских служби подсетио је и
на случај који се десио среди-
ном маја 2011. године, када је
један дивљи превозник напао
и ошамарио комуналну поли-
цајку док је била на дужности,
јер је, због прекршаја који је
направио, хтела да га легити-
мише. Суђење том дивљем
превознику трајало је две и по
године, а на крају му је изре-
чена више него блага и услов-
на казна.

Путници најчешће неће да
сведоче
На прошлонедељном састанку
посвећеном сузбијању дивљег
превоза као велики проблем је
споменуто и то што када се

вац. Нажалост, путници из
комбија који бивају позвани
да сведоче, или не долазе на
суђење или, ако дођу, свесно
одбијају да потврде да су дали
возачу новац, већ судијама го-
воре да их је превозио за џабе,
по пријатељској основи.

У излагањима учесника на
прошлонедељном састанку мо-
гло се чути и то да чак и када
судије казне неког, никада не
донесу решење да му се возило
искључи из саобраћаја иако
имају ту могућност по закону.

Уместо тога, решења о ис-
кључењу возила из саобраћаја
доносе инспектори и саобра-
ћајни полицајци, али чак и
тада има проблема с возачи-
ма комбија. Након што добију

такво решење, они једностав-
но изађу из возила и удаље се,
а возило оставе на лицу места,
уместо да га паркирају на ме-
сто које им је за то одређено.
После извесног времена, када
инспекција и полиција оду с
места на коме су их заустави-
ли, возачи се враћају, седају у
комби и настављају вожњу са
истим регистарским таблица-
ма, или ставе нове, које су ла-

ПОСЛЕДЊИХ НЕДЕЉА У НАШЕМ ГРАДУ

Учестале лажне дојаве о бомбама

Панчевачка полиција ових
дана је расветлила пет те-
шких крађа и два разбојни-
штва. Та кривична дела до-
годила су се у периоду од
септембра прошле године
до краја марта ове године на
подручју Панчева, Банат-
ског Брестовца и још неких
места. Полиција ће поднети
кривичне пријаве надле-
жном тужилаштву против
четири малолетника који
стоје иза ових крађа.

„Панчевац” сазнаје и да је
прошлог петка у Полициј-
ској управи у нашем граду
одржан састанак на коме су
били нови начелник поли-
ције Никола Поповац и гру-
па становника Банатског
Брестовца због серије крађа
и разбојништва у том селу.

Подсећамо, на трибини
одржаној прошле среде у
препуној великој сали у згра-
ди Градске управе говорио је
Небојша Стефановић, мини-
стар унутрашњих послова.
Присутни грађани су могли и
да му постављају питања, а
једно од њих се односило на
погоршану безбедносну ситу-
ацију у Банатском Брестовцу

и страх становника тог места
због учесталих крађа.

Министар полиције је од-
мах затражио од шефа ње-
говог кабинета да у ходнику
разговара с грађанином који
је упозорио на погоршану
безбедносну ситуацију у Ба-
натском Брестовцу. Инси-
стирао је и да се одмах орга-
низује и закаже састанак на
коме би он и други Брестов-
чани разговарали с новим
начелником панчевачке по-
лиције, што се и догодило.

Никола Поповац је на
том састанку обећао да ће
надлежни у најкраћем року
решити кривична дела не
само у Банатском Брестов-
цу, већ и на целој територи-
ји коју покрива Полицијска
управа у Панчеву.

Подсећамо, министар уну-
трашњих послова је у свом
прошлонедељном обраћању
Панчевцима најавио да ће се
полиција убудуће с подједна-
ком пажњом ангажовати на
решавању како ситних тако и
највећих пљачки јер је, пре-
ма његовим речима, то један
од начина за јачање повере-
ња грађана у полицију.

Панчевачка полиција је у
марту примила чак осам ла-
жних телефонских дојава о
подметнутим бомбама у сред-
њим школама у граду. По че-
тири су упућене из Гимназије
и Машинске школе, а послед-
ња је регистрована 31. марта у
поподневним часовима.

Саша Пејаковић, заменик
портпарола Полицијске упра-
ве Панчево, изјавио је да се
поводом тога спроводи истра-
га у сарадњи с надлежним ту-
жилаштвом.

– У сваком од тих случајева
поступили смо према предви-
ђеној процедури. Ђаци тих
школа су најпре евакуисани, а
потом су на лице места долази-
ле контрадиверзионе екипе по-
лиције, које су детаљно претра-
жиле школе. Након прегледа
просторија ђаци су се вратили у
учионице – рекао је Пејаковић.

Они који лажно пријављи-
вање бомби сматрају добром
забавом, морају знати да је то
кажњиво и да се може подве-
сти под два кривична дела –
изазивање опште опасности и
лажно пријављивање. За то су

Како се изборити с „дивљацима”?

ХРОНИКА

КАКО „ПАНЧЕВАЦ” САЗНАЈЕ

Полиција решила 
седам тешких крађа

предвиђене казне од шест ме-
сеци до пет година затвора.

Уколико лажне дојаве о
подметнутим бомбама поша-
љу лица старости од 14 до 18
година, законом је предвиђе-
но да се и против њих може
поднети кривична пријава. На
основу ње им се најпре отва-
рају досијеи, а затим се упису-
ју у полицијску евиденцију.

Подсећамо, полицијско пра-
вило је да свака дојава о бомби

мора да се провери и да се по-
сле ње реагује. Међутим, по-
ред узнемиравања запосле-
них у објекту на који се при-
јава о бомби односи и при-
временог престанка њихових
радних активности, проблем
је и у томе што сваки излазак
полицијских контрадиверзи-
оних екипа на терен много
кошта.

Један од професора у Ма-
шинској школи изјавио је за

дим у питање независност су-
да, али сматрам да би Прекр-
шајни суд морао брже да реа-
гује, јер се дивљи возачи по-
нашају све бахатије и безоб-
зирније. Када би неко од не-
легалних превозника био ка-
жњен и када би му била изре-
чена примерена казна, и дру-
ги би размислили и упитали
се да ли им се исплати да то
раде – истакао је Ћировић.

против неког нелегалног пре-
возника поднесе пријава, те-
рет даљег доказивања на суду
пада на њеног подносиоца.

Ово је илустровано тврд-
њом да судије одбацују сваку
пријаву поднету против ди-
вљих превозника уколико се
не може обезбедити сведоче-
ње бар једног њиховог путни-
ка и ако путник не потврди да
му је возач за то тражио но-

ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА

Не заборавити 
страдале у ратовима

Градски одбор Удружења
бораца Народноослободи-
лачког рата очекује да ће
надлежни у граду ове годи-
не подржати идеју да Пан-
чево добије спомен-обележ-
је са именима и презимени-
ма наших суграђана који су
страдали у ратовима вође-
ним на нашим просторима.

– На том обележју које би
се налазило близу болнице
било би 67 имена и презиме-
на, а у плану је да се подигне
и спомен-чесма. Срамота је
да Панчево буде једини град
у Србији који није обележио
успомену на своје страдале –
рекао је Тодор Тоша Стојано-
вић, председник Градског

одбора Удружења бораца на
скупштини те организације
која је одржана 28. марта.

Он је најавио да ће панче-
вачко Удружење бораца 18.
априла послати своју деле-
гацију на прославу годи-
шњице пробоја Сремског
фронта. Рекао је да ће одла-
зак на ту свечаност и ове го-
дине помоћи „Зеленило” и
захвалио је том јавном ко-
муналном предузећу.

На скупштини панчевач-
ког Удружења бораца На-
родноослободилачког рата
подељена су признања пре-
живелим учесницима Ба-
тинске битке и породицама
преминулих.

жне. Због тога су учесници са-
станка предложили да се у за-
кону предвиди могућност да
„паук” одмах уклони сваки
нелегални комби чијем воза-
чу се изрекне забрана уколико
он изађе из возила и удаљи се
с лица места.

На прошлонедељном са-
станку посвећеном сузбијању
дивљег превоза најављено је и
да ће бити затражено да се у
Закон о превозу путника уне-
се уредба на основу које ће
градски саобраћајни и кому-
нални инспектори имати иста
права као и њихове колеге на
републичком нивоу. Окол-
ност да тако није било до са-
да, такође је отежавала борбу
против дивљег превоза.

ИЗМЕЂУ НЕДЕЉЕ И ПОНЕДЕЉКА

Смрт услед 
превелике дозе дроге

У ноћи између 29. и 30.
марта Хитна помоћ је оба-
вестила полицију да је у
Улици др Светислава Каса-
пиновића пронађен леш не-
познатог мушкарца.

Његов идентитет је брзо
утврђен јер је код себе имао
торбицу у којој су, поред
осталог, била и његова до-
кумента. Установљено је да
је рођен 1985. године и да је
из Долова.

Иако на његовом телу
нису били видљиви знаци
повреда, заменик вишег
јавног тужиоца који је при-
суствовао увиђају затражио
је да се изврши обдукција
како би се отклонила свака

нејасноћа у вези с тим да
ли је умро природном смр-
ћу или из неког другог раз-
лога.

Увиђају су претходили
проблеми настали због тога
што је особа која је обаве-
стила Хитну помоћ о пре-
минулом младићу намерно
оставила диспечеру те слу-
жбе погрешан број телефо-
на, а на његово питање где
се налази леш, одговорила
је: на улазу у Старчево!?

Хитна помоћ је без обзи-
ра на то успела брзо да от-
крије одакле је упућен теле-
фонски позив, захваљујући
чему је екипа те службе
отишла на право место.



СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Пред-
седник новоформираног
Удружења грађана „Наша
Поњавица” Момчило Чу-
рић и његов заменик Вла-
димир Накић обављају при-
премне радње везане за
конституисање поменуте
организације, како би она
спремно дочекала могућ-
ност преузимања старатељ-
ства над парком природе.
ЈКП „Комбрест” уређује по-
једине кишне канале.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Квин-
тет Дома културе наступио
је на завршној вечери ма-
стер радионице кларинети-
ста у суботу, 28. марта, на
Чардаку. Продајна изложба
радова малишана и чланица
Удружења жена „Новосе-
љанке/Бобоаћеле” отворена
је у среду, 1. априла, у про-
сторијама дечјег вртића, а
прикупљени новац биће
утрошен за њихово уређење.
Истог дана, дело Николине
Урсулеску под називом
„Сунце у њиховим очима”
представљено је у Дому кул-
туре, у којем ће у недељу, 5.
априла, од 17 сати бити
уприличена промоција књи-
ге „Познате личности Пан-
чева” аутора Др Мирче Ма-
рана и Илије Бабе. Том при-
ликом биће отворена изло-
жба књига Института за
проучавање румунског јези-
ка из Новог Села.

ДДооллооввоо::  Главни прикључак
на градски водовод поста-
вљен је у среду, 1. априла, а
наредних дана очекује се
почетак изградње спортског
центра. Предавање на тему
„Еликсир младости”, у су-
боту, 28. марта, у простори-
јама Месне заједнице при-
редио је огранак Црвеног
крста. Програм обележава-
ња 140 година доловачке
читаонице одржан је у уто-
рак, 31. марта, у малој сали
Дома културе.

ГГллооггооњњ:: На конкурсу По-
крајинског секретаријата за
спорт и омладину прошли
су пројекти Дома културе,
КУД-а „Веселија” и Омла-
динске организације „Гло-
гоњ”. Рок бендови „Период”
и „Рајко и живи зид” упри-

личиће концерт у суботу, 4.
априла, од 20.30 у Дому
културе. Комунално преду-
зеће планира наставак ра-
дова на санацији кишних
канала у Школској улици.

ИИввааннооввоо::  Приказ традицио-
налне игре Попике биће
уприличен у петак, 3. апри-
ла, у поподневним сатима,

на локацији лево од моста,
на улазу у село из Омољице.
Одлучено је да овогодишњи
буде организован 10. маја.

ЈЈааббууккаа:: Министар Алексана-
дар Вулин је у среду, 1. апри-
ла, посетио Дом за ЛОМР
„Срце у Јабуци”. Ветерани
рукометног клуба недавно су
освојили треће место на ме-
ђународном турниру одржа-
ном у Новом Саду.

ККааччааррееввоо:: Трибина о Нико-
ли Тесли уприличена је у
петак, 27. марта, у свечаној
сали Месне заједнице. Дан
здравља биће обележен уто-
рак, 7. априла, на платоу у
центру села.

ООммоољљииццаа::  Месна заједница
је добила грађевинску до-
зволу за изградњу фекалне
канализације. Поднети су
захтеви надлежним град-
ским службама за уређење
неколико атарских путева.

ССттааррччееввоо::  Комунално пред-
узеће усвојило је цену при-
кључка на канализациону
мрежу и она ће износити
око 64.000 динара. Преда-
вање под називом „Преи-
сторија на тлу јужног Бана-
та” је у четвртак, 26. марта,
одржала је Марија Ћуко-
вић, а истог дана Нада
Оњин Жужић изложила па-
стеле у галерији „Боем”.
Премијера представе ама-
терског позоришта Дома
културе под називом „Сум-
њиво лице” биће одржана у
четвртак, 9. априла.

Вече посвећено Николи Те-
сли приређено је у петак,
27. марта, у свечаној сали
качаревачке Месне зајед-
нице. Гост трибине био је
виши кустос музеја „Нико-
ла Тесла” из Београда –
Братислав Стојиљковић, ко-
ји је исцрпно говорио о жи-
воту и делу великана свет-
ске науке и о његовим про-
наласцима којима је заду-
жио цео свет.

За многобројну публику
је посебно била атрактивна
демонстрација рада модела
Теслиног високофреквент-
ног осцилатора. Присутни

су имали прилику да и са-
ми учествују у извођењу
огледа.

Током вечери су приказа-
на и два краћа документар-
на филма – „Сведочанство о
Николи Тесли” и „Сећање
на генија”.

Ова трибина је само једна
у низу које организује кача-
ревачки Дом културе, у знак
сећања на наше велике на-
учнике, који су често непра-
ведно заборављани. Следеће
окупљање биће посвећено
Милутину Миланковићу,
математичару и астроному
светског гласа.

Програм на тему развоја би-
блиотекарства у нашем граду
биће одржан у уторак, 31.
марта, од 18 сати, у малој сали
доловачког Дома културе.

Главни разлог за овакво оку-
пљање је обележавање 140 го-
дина од оснивања читаонице у
поменутом селу, а осврт на то
направио је Иван Првуљ. Чи-
талиштима и развојем библи-

отекарства у Панчеву бавио се
Горан Траиловић, шеф одеље-
ња за израду библиографија и
издавачку делатност Градске
библиотеке. Он је домаћини-

ма поклонио књигу „Читали-
шта у Србији у 19. веку” аутор-
ке Десанке Стаматовић.

Потом је о акту „Правила
читаонице у Долову” из 1875.

године и друштвеним прили-
кама које су обележиле другу
половину 19. века у селу гово-
рила библиотекарка Жаклина
Мијалковић. Изабране делове
књига „Доловачке приче” Пре-
драга Адамова и „О Банату и о
Банаћанима” Милоша Црњан-
ског читале су Гордана Осто-
јин и Јована Радоњин.

Догађај је био солидно по-
сећен, а занимљиве приче
пратили су Душан Павлов и
Ненад Максимовић, џез ам-
бијенталима на акустичним
гитарама, као и Ђорђе Стајић
на усној хармоници.

Коњички клуб „Старчевац”
већ три године муку мучи са
земљиштем на којем се нала-
зи његов хиподром. Члан
управе Горан Стаменковић
наводи да је некад владало
мишљење да та парцела, вели-
чине 16 хектара, припада ло-
калним структурама, од којих
су имали сагласност за њено
коришћење. Проблем је на-
стао када је држава, круто се
придржавајући правила, тај
спортски центар „видела” као
своје земљиште и понудила га
на слободној лицитацији.

– Како бисмо превазишли
ову ситуацију, тада смо, уз по-
моћ Месне заједнице и Град-
ске управе, ушли у процедуру
за пренамену земљишта из
пољопривредног у инвестици-
оно. Поверовали смо да ће хи-

подром бити изузет од јавне
аукције, али се због недоврше-
не папирологије догодило су-
протно. На срећу, земљу је из-
лицитирао суграђанин, који
нам, иако је на то имао право,
није изорао стазу, па макар
имамо где да тренирамо. На-

дамо се да ћемо на предстоје-
ћој лицитацији, у мају, ми до-
бити преимућство. Међутим,
на основу досадашњих иску-
става, стрепња још увек посто-
ји – истакао је Стаменковић.

Током те три године, откада
не располажу поменутим зе-

мљиштем, ови вредни спорт-
ски радници немају новца да у
време сеоске црквене славе,
која је 9. августа, организују
тркачки дан, вишедеценијски
понос села.

Коњички клуб „Старчевац”,
који ускоро треба да обележи
пола века постојања, има бли-
зу сто чланова и петнаест вр-
хунских касачких грла. Када
је пре око пет година проме-
њено руководство, дошло је и
до преображаја; уређен је хи-
подром и сазидана судијска
трибина, а и низали су се вр-
хунски резултати – од трофе-
ја на државним првенствима
у различитим категоријама
до учешћа у репрезентацији
пре три године и освајања
сребра на „Медитеран купу” у
Словенији.
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За осам фирми укупно
четрдесет милиона
буџетских динара

Без улагања 
у обнављање 
механизације

Јавна комунална предузећа
од пре више од годину дана
нису директно везана за ме-
сне заједнице. Подсећања ра-
ди, на основу решења Држав-
не ревизорске институције
оснивачка права пренета су
на Град. Отада су често пона-
вљане многе недоумице – од
тога да без непосредне кон-
троле скупштина месних за-
једница посао трпи до еви-
дентног недостатка улагања у
обнављање опреме и механи-
зације.

Према овогодишњем фи-
нансијском плану Града Пан-
чева, предвиђено је више
ставки за сеоске комуналце,
али се с друге стране и даље
чују вапаји. Многе фирме су у
финансијској дубиози, а има
и оних у којима плате касне и
по пола године.

Град је ове године за сеоска
предузећа свеукупно одмерио
нешто мање од четрдесет ми-
лиона динара, што је за дваде-
сет одсто мање него лани. То
ће у неку руку бити компензо-
вано увећаним ценама услуга,
али је питање колика ће, у та-
квим околностима, бити на-
плата услуга.

Старчевцима канализација
Али, кренимо с југа, и то од
ЈКП-а „Комбрест”. Брестовча-
ни ове године из градске касе
добијају 3.600.000 динара:
милион за одржавање зеле-
них површина, а у виду тако-

КОЛИКО КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА СЛЕДУЈЕ ИЗ ГРАДСКЕ КАСЕ

СВЕ ВИШЕ ОБАВЕЗА, А НОВЦА ЗА 
ПЕТИНУ МАЊЕ

ТРИБИНА У КАЧАРЕВУ

Тесла – ванвремени
геније

динара, од чега за зараде рад-
ника иде 3.300.000, а остатак
ће бити утрошен за чишћење
центра села. Према завршном
рачуну, фирма је у 2014. годи-
ни пословала позитивно, а од
сопствених прихода највећа
зарада остварена је одноше-
њем смећа (близу два милио-
на) и услуга на гробљу
(460.000).

ЈКП-у „Старчевац” следује
нешто преко шест милиона,
који ће, углавном, бити иско-
ришћени за бригу о јавним и
зеленим површинама, као и
за текуће одржавање. Велика
очекивања односе се на нову
делатност, јер је од почетка
године у надлежности овог

од радова на гробљу, с обзи-
ром на то да већ неко време
смеће односи ЈКП „Хигијена”.

„Долови” стају на ноге
Већина северних села, као
што је познато, има сопстве-
но водоснабдевање. Глогоњци
су за ту намену од Града до-
били близу милион и двеста
хиљада динара, а за све оста-
ло још око милион и седам-
сто. И они су, према завр-
шном рачуну, радили пози-
тивно, а поред прихода од ре-
довних делатности, остваре-
но је триста хиљада динара
од услуга пруженим трећим
лицима, попут чишћења сеп-
тичких јама.

званих текућих субвенција
још неких 2.200.000 динара,
као и 600.000 динара за одр-
жавање хигијене на јавним
површинама. Поред тога, оба-
вљају се и услуге трећим ли-
цима, пре свега уз помоћ ка-
миона-скипа.

Омољичко комунално пред-
узеће располаже с 5.800.000

предузећа новосаграђена ка-
нализациона мрежа, од које
се очекују солидни приходи.
То би старчевачким комунал-
цима требало да донесе толи-
ко пожељну стабилност, буду-
ћи да су протеклих година
константно били оптерећени
кредитима. Једини озбиљнији
вид привређивања потицао је

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЗНАМЕНИТ ЈУБИЛЕЈ У ДОЛОВУ

Обележено 140 година читаонице

МУКЕ СТАРЧЕВАЧКОГ КОЊИЧКОГ КЛУБА

Државо, не „ори” хиподром!

У највећој дубиози је ЈКП
„Долови”. Пре извесног вре-
мена постављало се питање да
ли ће ико бринути о чистоћи
села, јер су радници били на
ивици стрпљења и егзистен-
ције, а фирму је оптерећивало
много приспелих обавеза. Са-
да је стање стабилизовано, по-
бољшана је наплата, радници
редовно добијају зараде, до-
душе још увек им се дугује
шест-седам плата, али од
осталих обавеза остао је још
само део за струју од милион
и осамсто хиљада динара. Ове
године Град им је наменио
око 6.700.000.

Новосељанима припада
700.000 динара за набавку
опреме за хлорисање, као и
300.000 за ревитализациу бу-
нара пијаће воде. Ту је и два
милиона за управљање отпа-
дом, као и два милиона и чети-
ристо хиљада динара за под-
миривање сталних трошкова.
Качаревци однедавно троше
градску воду, па тамошње ко-
мунално предузеће из градске
касе рачуна на преко 4.130.000
динара за текуће одржавање
јавних површина, а за разне
поправке око 800.000, као и
120.000 за уређење пијаца. На-
послетку, јабучком ЈКП-у
„Вод-ком” припада 3.800.000
за текуће субвенције и одржа-
вање јавних површина.

Све комуналне фирме мо-
рају да се старају о разнора-
зним обавезама; од ове годи-
не у то спада чак и ревизија
завршних рачуна, а како ко-
муналци, поред осталог, бри-
ну и о одржавању некатегори-
саних путева, као и ономе
што наложе разне инспекци-
је, никад се не зна колико ће
им новца бити неопходно за
преживљавање.



ПРЕДСТАВА С БЕОГРАДСКОГ ФЕСТИВАЛА ИГРЕ

„Ухвати светлост”, али
„Пази на раскорак”

Комад „Пази на раскорак” бел-
гијског кореографа Антона Ла-
кија биће изведен на сцени
Културног центра у суботу, 4.
априла, од 20 сати. То је пред-
става с репертоара Београдског
фестивала игре (његов слоган је
„Ухвати светлост” и траје од 23.
марта до 9. априла), која ће
играти најпре у Панчеву, а по-
том, 5. априла, у Београду. Из-
воде је петорица играча из
Компаније Антона Лакија. Ка-
ко је тај кореограф из Брисела
рекао у интервјуу за „Панче-
вац” (објављеном у прошлом
броју), назив „Пази на раско-
рак” инспирисан је обавеште-

њем о приласку станицама у
лондонском метроу, с тим да су
играчи суочени с другачијом
врстом препреке на сцени коју
треба прескочити. Ликови у ко-
маду представљају фигуре из
непознатог цртаног филма које
затичемо у фиктивном свету.

Сам комад се заснива на
комбинацији модерних по-
крета и класичне музике, а
његов аутор настоји да покаже
невероватну снагу играча и
моћ игре, „у којој људи са свих
страна света могу да се уједи-
не у тренутку, гледајући и
уживајући у енергији и изра-
жајности тела у простору”.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

МИН ЈЕ (Француски филмски караван) 20.00 

АСТЕРИКС (Синхронизовано) 17.00 17.00 17.00 

ЕНКЛАВА
19.00
21.00 

21.00 
19.00
21.00 

Гостовали музичари
из Србије, Црне 
Горе, Норвешке 
и с Кипра

Свечаним концертом у суботу,
28. марта, на Чардаку у Дели-
блатској пешчари завршена је
прва интернационална радио-
ница за кларинет (од 23. до
28. марта), у чијем раду су
учествовали најталентованији
млади кларинетисти из Срби-
је, Црне Горе, Норвешке и с
Кипра. Водили су је наш су-
грађанин Огњен Поповић
(оснивач радионице), профе-
сор кларинета на Факултету
музичке уметности у Београду
и соло кларинетиста Београд-
ске филхармоније, и Анџеј
Мајевски, соло кларинетиста
Норвешке државне опере из
Осла. Млади кларинетисти су
заједно са својим професори-
ма свирали композиције кла-
сичне музике (Шопена, Роси-
нија...), али и популарне за-
бавне и рок нумере. Тако су у
програму место нашле и обра-
де „Битлса”, танго и фолклор
из Мађарске, а премијерно је
изведена и поп-рок компози-
ција „Her Song” Огњена Попо-
вића. У пријатном и помало
несвакидашњем кафанском
амбијенту, са импровизова-
ном бином, публика је ужива-
ла уз звуке кларинета.

– Након десет година пла-
нирања направио сам своју
аутентичну радионицу. Хтео
сам да буде строго кларинет-
ска, и то овде негде,  близу
Панчева... Мислим да је Де-
либлатска пешчара, тј. Чар-
дак, најбоље могуће место за
то. Поента радионице је да бу-
дете потпуно изоловани од

По овој књизи је снимљен
истоимени филм, а глумац
Еди Редмејн освојио је на-
граду „Оскар” за најбољу
мушку улогу. Филм је пре-
мијерно приказан на „Фе-
сту”, а од 19. марта у био-
скопима у Србији.

Његов блистави ум про-
менио је наш свет. Њена
бескрајна љубав промени-
ла је његов. Шездесетих
година прошлог века Сти-
вен Хокинг се током сту-
дија космологије на Кем-
бриџу заљубљује у студент-
кињу Џејн. Посвећен љуба-
ви и науци, овај бриљант-
ни младић није ни слутио
да ће га задесити болест
због које ће бити осуђен на
доживотну битку за опста-
нак. Џејн несебично одлу-
чује да остане поред њега,
а љубав и безусловна подр-
шка улиће им храброст да

заснују породицу. Док се
Стивеново тело из године у
годину суочава са све ве-
ћом патњом и ограничењи-
ма, његов ум неуморно те-
жи истраживању крајњих
граница теоријске физике. 

Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 2. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика клавира проф. Марије Лигети Балинт.

Петак, 3. април, 20.30, дворана Културног центра: концерт
поп-рок групе  „Црвена јабука”.

Предавања 
Четвртак, 2. април, 19.30, Градска библиотека: предавање
на тему „Скривена историја – илирска Србија и српско пи-
смо” одржаће академик др Јован И. Деретић.

Петак, 3. април, 18 сати, Народни музеј: Тамара Огњевић
одржаће предавање под називом „Владарка као модна икона”.

Представе
Субота, 4. април, 20 сати, дворана Културног центра: ба-
летска представа „Пази на раскорак” Антона Лакија.

Недеља, 5. април, 19.30, сцена Културног центра: преми-
јера представе „Моје награде”, у режији Маје Пелевић.
Игра Слободан Бештић.

Књижевност
Четвртак, 2. април, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: промоција књиге „Српско добровољачко питање у Ве-
ликом рату (1914–1918)” Милана Мицића. Учествују Радо-
ван Влаховић (издавач) и аутор.

Уторак, 7. април, 20 сати, „Аполо”: промоција аутобиогра-
фије „Аргентински роман” Драга Пилсела.

Среда, 8. април, 19 сати, Изабински простор: промоција
књиге „Породица – како је сачувати” др Недељка Јовића.

Изложбе
Понедељак, 6. април, 19 сати, фоаје Културног центра: из-
ложба акварела Момира Армуша.

Тематски програм
Четвртак, 2. април, 12 сати, сцена Културног центра: све-
чана додела награде „Плави чуперак” „Змајевих дечјих
игара” роману „Ципела на крају света” Дејана Алексића, у
издању Креативног центра, и разговор са аутором.

Четвртак, 2. април, 20 сати, биоскоп „Војводина”: презен-
тација рада и предавање стрип-аутора Александра Зогра-
фа, у оквиру пројекта „Redrawing Stories from the Past”.

Недеља, 5. април, 17 сати, Дом Војске Србије: концерт
дечјих ансамбала КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП.

Недеља, 5. април, 18 сати, Градска библиотека: обележа-
вање Светског дана Рома.

Филм
Уторак, 7. април, 19 сати, дворана Културног центра: у
оквиру „Дана домаћег филма” биће приказано остварење
„Биба Струја” (2012) Душана Шапоње и Душана Чавића.

Културни телекс

Tеорија свега: чудесни
живот Стивена Хокинга

МЛАДИ КЛАРИНЕТИСТИ ОДРЖАЛИ КОНЦЕРТ НА ЧАРДАКУ

РАДИОНИЦА ОГЊЕНА ПОПОВИЋА

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 8. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта би могло да промени ваш свет?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Tеорија свега: чудесни живот
Стивена Хокинга” Џејн Хокинг. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу преузети у књижари „Вулкан”..

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

свега и да сте фокусирани и
сто посто посвећени ономе
због чега сте дошли, а то је да
унапредите своје свирање на
кларинету – рекао је Огњен
Поповић.

Шеснаест младих музичара
– средњошколаца и студена-
та, али и већ афирмисаних
уметника, напорно су вежба-
ли и усавршавали технику
свирања кларинета, учили но-
ве композиције и унапређива-
ли методику наставе, а имали
су прилику и да свирају са
својим професорима.

– Свирање с професорима
је принцип који је мени јако
битан, као и то да учесници
свирају једни с другима.
Укључивао сам средњошкол-
це да свирају са студентима,

који су могли да се осете као
лидери и пренесу своје знање
директно, а млађи да уче од
њих – објаснио је Поповић.

Анџеј Мајевски, предавач
из Осла, истакао је значај ра-
дионице и додао да је веома
задовољан оним што су по-
стигли.

– Резултат семинара је сви-
рање на завршном концерту.
И полазници и професори су
веома срећни, а и публици се
свидело, тако да су то сјајни
резултати. Ако буде могуће,
овај пројекат ће се наставити
зато што је веома важан за
младе људе који свирају кла-
ринет – изјавио је Мајевски.

Због љубави према музици
младом кларинетисти Нико-
ли Јањићу није било тешко да
допутује с Кипра у Делиблат-
ску пешчару, како би своје
свирачко умеће подигао на
виши ниво.

– Чуо сам за радионицу
професора Поповића и он ми
је предложио да дођем овамо

Мултимедијални концерт под
називом „Клавир – наше на-
дахнуће” приредиће ученици
клавира проф. Марије Лигети
Балинт у четвртак, 2. априла,
од 18.30, у сали Музичке шко-
ле „Јован Бандур”. Љубитељи
класичне музике и клавирског
звука чуће композиције Ј. С.
Баха, Л. ван Бетовена, Ф. Шо-

пена, А. Хачатурјана, Е. Сатија
и других аутора.

За видео-презентацију ће
бити задужене професорка
информатике Љиљана Радо-
сављевић и проф. Марија Ли-
гети Балинт, а публика ће ви-
дети и анимирани филм Ати-
ле Балинта, ђака Средње тех-
ничке школе „23. мај”.

У фоајеу биоскопа „Војво-
дина” у среду, 1. априла,
отворена је изложба под на-
зивом „comiXconnection”,
која је резултат истражива-
ња регионалне стрип-сцене
што почива на везама изме-
ђу неформалних група, по-

јединаца и уметничких ко-
лектива. То истраживање је
спровела др Беате Вилд, ку-
стоскиња Координације за
источни део средње Европе
и за југоисточну Европу при
Музеју европских култура у
Берлину.

Сама изложба пружа дета-
љан увид у кретања, трендове
и стања на веома живој нео-
фицијелној сцени ауторског
стрипа са ових простора. За-
хваљујући инсталацијама,
принтовима и пројекцијама
посетиоци су били у прилици

да се упознају с радовима ау-
тора и стрип-иницијативама
из Србије, Хрватске, Словени-
је, Мађарске и Румуније, где
се спајају чврсте и скоро неви-
дљиве нити заједничке љуба-
ви према алтернативном
стрипу.

ИЗЛОЖБА О СТРИП-СЦЕНИ

Тачка регионалног спајања

пошто на Кипру нема семина-
ра за кларинет. Волео бих да
учествујем и следеће године,
јер су овакви семинари кори-
сни – казао је Јањић.

Међу полазницима је било и
студената професора Поповића.

– Он нас непрестано инспи-
рише, како на часовима, тако
и на семинарима. Моје колеге
из класе и ја користимо сваку
прилику да радимо што више
с њим, да црпемо знање које
нам безусловно поклања – за-
довољно је рекла студенткиња
Јована Лађевић.

Радионица је успешно завр-
шена, а Поповић већ прави
планове за следећу годину.
Како је рекао, волео би да по-
сле радионице буду приређе-
ни концерти на Чардаку, али
и у Панчеву, Ковину и другим
околним местима.

Он је изузетно захвалан
АТП-у, који му је изашао у
сусрет и превозио учеснике на
релацији Панчево–Чардак.

М. Манић

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Клавир – наше надахнуће

Пет дана апсолутне посвећености музицирању

У оквиру изложбе „Српска мо-
да у 19. веку”, у петак, 3. апри-
ла, у 18 сати, историчарка
уметности и књижевница Та-
мара Огњевић одржаће преда-
вање под називом „Владарка
као модна икона” у Народном
музеју. У фокусу њеног излага-
ња биће владарке као узор же-
нама-поданицама, у ситуацији
у којој Београд постаје модерна
српска престоница, а двор

огледало друштва што је и са-
мо у процесу културног, нацио-
налног и политичког обликова-
ња. То је и време када настају
својеврсна дворска мода и пр-
ви дрес-код у новијој српској
историји, као и тежња за успо-
стављањем равнотеже између
традиционалног, као одредни-
це националног идентитета, и
новотарија које стижу из цен-
тралне и западне Европе.

СРПСКА МОДА У 19. ВЕКУ

Владарка као модна икона



На Светском балетском так-
мичењу у граду Сибију (Руму-
нија), одржаном од 18. до 23.
марта, учествовало је осам
ученица Балетске школе „Ди-
митрије Парлић” из класа ба-
летских педагога Наташе То-
довић, Иване Пезељ, Светлане
Вучинић Стојић, Катарине
Милинковић и Ање Петров.

Најмлађа такмичарка Анге-
лина Крстановић (10 година)
извела је две изузетно захтевне
варијације и међу 30 такмичара

заузела 17. место. У претпрофе-
сионалној категорији наступи-
ле су Милена Огризовић, Маја
Стојаков, Анђела Панчевачки,

Ања Алексић, Јована Радоса-
вљев, Милица Милекић и Па-
вела Бланка. Од укупно 50 так-
мичара у њиховој категорији,

најбоље су се пласирале Миле-
на Огризовић (девето место и
диплома „Special Mention”) и
Маја Стојаков (12. место). Обе
су награђене стипендијом за
Летњи балетски камп у трајању
од шест недеља на Академији
„Норвел” у Бостону. Такође, у
категорији ансамбала ученице
Анђела Панчевачки, Милена
Огризовић и Маја Стојаков
освојиле су четврто место за из-
вођење pas de trois-а из балета
„Бајадера”.

Одлазак на такмичење фи-
нансирали су: Град Панчево, По-
крајински секретаријат за омла-
дину и спорт, родитељи ученика
и Балетска школа „Димитрије
Парлић” из сопствених прихода.

На сцени Културног центра у
четвртак, 26. марта, одиграна
је интересантна представа
„Индиго”, настала према тек-
сту Душка Премовића, у ре-
жији Бранислава Лечића. Реч
је о комаду који без проблема
комуницира с веома широ-
ким кругом гледалаца и у ко-
ме се уз извесну лакоћу, лепр-
шаве сонгове и ноте црног ху-
мора износи реална слика
озбиљних, актуелних дру-
штвених појава и проблема.

У центру драмске радње је су-
коб између две колегинице, баш
онакав какви се свакодневно од-
игравају у многим скученим
канцеларијама разних предузе-
ћа. Прва од њих (Даница Мак-
симовић) јесте жена на заласку
каријере, жена-змај чија је реч
некада имала велики утицај и
која је због претеране амбиције
жртвовала приватни живот.
Због тога доживљава потпуни
крах када добије отказ и схвата
колико тога је пропустила. Дру-
га колегиница (Марија Вицко-
вић) млада је заводница, кокета,

наизглед окрутна и бескрупуло-
зна, такође спремна на све, само
да оствари свој сан о каријери.
Њихов сукоб је заснован на ти-
пичној женској љубомори. Ста-
рија у младој види конкурент-
кињу која јој је „отела” директо-
ра и постала његова љубавница,
а млада жели да постане моћна
и искусна, баш као њена ривал-
ка, и диви јој се на свему што је
доживела и успела.

Кроз њихову дирљиву људ-
ску причу гледаоцима се от-
крива једна искрена и болна

прича о грађењу каријере у мо-
дерном друштву и положају
жене која је немоћна, рањива,
исмевана, искоришћена и пот-
чињена чак и онда када се њој
самој чини да је моћна, јака и
да од ње нешто зависи. Поред
тога, дотакнути су и проблеми
старења и задржавања посла у
компанијама које траже младе
запосленике, као и непрекидан
страх од отказа, због чега се
прибегава лажи и хипокризи-
ји. Болест, нарочито она неиз-
лечива, чије се име не сме ни

изговорити, апсолутни je табу
и млада жена мора да је крије
од свих како би задржала по-
сао. Усамљеност и отуђење од
свих и свега су њени свако-
дневни пратиоци на радном
месту. Изненада се појављује
трапави техничар, бивши ро-
бијаш, који долази као неки
деус екс махина и отима је из
канџи каријере грађене ноћу
по канцеларијама. Излаз који
он нуди је брак, с њим, по нео-
бично једноставној логици:
„Боље и ја овакав него нико”.
Она се опире, али која би још
могла да одоли шарму иску-
сног мајстора (тумачи га Бра-
нислав Лечић)? Неко је у та-
квом крају видео хепиенд, a
неко апсурд, и то онај што нас
наводи да отворимо очи и за-
питамо се где је истина, шта су
приоритети у животу који тако
кратко траје и да се сетимо мо-
рала и људскости. У сваком
случају, ову представу вреди
погледати; глума је изузетна, а
сонгови су забавни и истинити.

С. Ћ.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 8. априла, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „У којој ситуацији се најлакше изгуби
власт над собом?”, наградићемо по једним примерком
књиге„Хоће ли нам бити опроштено?” Е. М. Хоумс. Име-
на добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Татјана Крга

Коме је Маркесов роман
„Љубав у доба колере” оми-
љена књига, „Музеј невино-
сти” Орхана Памука освоји-
ће га са истом јачином. За-
право, то је књига за оне ко-
ји воле једну особу читав
живот.

Истанбул седамдесетих
година. Главни јунак, мла-
дић Кемал из добростојеће
породице, живи безбрижно
након завршеног факултета
у Америци и почиње да ра-
ди у очевој фирми. Девојка с
којом се забавља је из истог
сталежа и заказана је њихо-
ва веридба. Међутим, Кемал
се заљубљује у своју сирома-
шну рођаку Фусун, осамнае-
стогодишњу девојку која ра-
ди као продавачица. У вр-
тлогу љубави који су дожи-
вели, прекршили су правило
тадашњег времена: упусти-
ли су се у љубав пре брака...

Супротстављање старог и
модерног доба, описи ис-
танбулских четврти, био-
скопских башта, свет савре-
мене турске кинематогра-
фије и пре свега заплет као
на филму употпуњују овај
роман, дајући слику тада-
шњег живота турске престо-
нице. И када љубав напокон
добије своје место, долази
до трагедије.

Јунак романа „Невидљи-
ви” Пола Остера је Адам Во-
кер, који умире од канцера,
али иза себе оставља прија-
тељу рукопис. Роман почи-
ње исповешћу младог Воке-
ра, а касније приповедање
наставља његов пријатељ.
Повратак у прошлост, су-
срет с првом физичком
страшћу, убиство, зло у чо-
веку (Рудолфа Борна), ин-

цест и пријатељство састој-
ци су од којих је писац из-
градио узбудљив роман који
се не испушта из руку.

„Безбојни Цукуру Тазаки
и његове године ходочашћа”
Харукија Муракамија  је
књига о изгубљеном прија-
тељству. Цакуру Тазаки је
успешан конструктор желе-
зничких станица. Но он жи-
ви усамљено и с тескобом из
млађих дана, када га је че-
творо пријатеља без обја-
шњења напустило и окрену-
ло му леђа. У једном тренут-
ку упознаје девојку која га
подстиче да након шеснаест
година поново ступи у кон-
такт с пријатељима и откри-
је разлоге њиховог напушта-
ња. Долази до запањујућих и
болних открића, а у свему
томе преиспитује себе и
схвата да „није склад једино
што повезује људска срца,
већ њихове ране”. Ово је
књига која вам поставља и
открива питања шта тишти
ваше срце и колико сте бола
у њему до сада сакрили.

Музеј невиности
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Хари је одувек завидео свом
млађем брату Џорџу, вр-
хунски успешном шефу јед-
не телевизијске мреже, који
има двоје деце, дивну кућу
и пожељну жену. Али Хари
такође зна да је његов брат
опасан човек убилачке ћу-
ди. Кад један прељубнички
пољубац за Дан захвалности
подстакне ланац неочеки-
ваних догађаја, Џорџ ко-
начно потпуно губи власт
над собом, а исход ће тако
уздрмати живот обојици
браће да ће они морати да
га промене из темеља и по-
ђу у потрагу за опроштајем.

Сместивши готово би-
блијску тему односа двоји-
це браће у савремено до-
маћинство, Хоумсова с
много хумора анализира
нашу потребу да будемо
блиско повезани с други-
ма, да свет око нас увек бу-
де смислен, као и могућно-
сти да и потпуно сломљена

породица нађе начин да се
зацели.

„Прелепо, дивље, урнебе-
сно, емотивно и запањујуће
дело... Засновано на продор-
ним запажањима и веома
забавно, истражује суштину
живота, породице и љуба-
ви”, наводи се у магазину
„Independent on Sunday”.

„Хоће ли нам бити 
опроштено?” Е. М. Хоумс

ИЗЛОЖБА СЛИКА СНЕЖАНЕ МАНАСИЋ И ИВАНЕ ЈАКОВЉЕВИЋ

УМЕТНИЦЕ У „СОПСТВЕНОЈ СОБИ”

Она сматра да код ових
двеју уметница постоји зајед-
ничка нит. Њу проналази из-
међу импресионистичке па-
лете и поетичности Снежане
Манасић и пулсирајуће и сна-
жне експресивности Иване
Јаковљевић.

Слике Иване Јаковљевић
одликује техника енформела.
Она негује рељефну форму и
акциони експресионизам. До-
скора није знала да у нашем
граду живи и ради уметница
која јој је у стваралачком сми-
слу веома блиска.

– Нас је заправо и зближио
сличан приступ стварала-
штву. Упознале смо се у Ли-
ковној колонији у Песку. До
тада нисам била у прилици да

Ликовни осврт на
есеј Вирџиније Вулф 

Између енформела,
експресионизма и
импресионизма 

Прошло је 86 година откако је
Вирџинија Вулф објавила есеј
„Сопствена соба”, у којем се
бави еманципацијом жена,
тачније историјом мушког
опирања женској еманципа-
цији, а та тема је и даље веома
актуелна. На њу нас је подсе-
тила изложба слика двеју пан-
чевачких ауторки млађе гене-
рације – Снежане Манасић и
Иване Јаковљевић, која је
отворена у галерији Градске
библиотеке у петак, 27. марта,
у 19 сати.

Мима Гаврилов, организа-
торка/кураторка изложбе, за-
послена у Градској библиоте-
ци, каже да „сопствена соба”
првенствено упућује на интим-
ни свет уметничког стварања.

– Вирџинија Вулф се у есеју
бави анонимном женом, а у
историји уметности је увек
анонимус жена. Сви радови
Иване Јаковљевић су аноним-
ни, дакле без назива. Настоја-
ла сам да објединим поетике
двеју уметница из Панчева с
виђењем које излаже Вулфова
у есеју „Сопствена соба” и
пронашла сам да им је зајед-
ничка жеља за пробијањем
зидова и изласком из аноним-
ности собе – објаснила је Ми-
ма Гаврилов.

С ТАКМИЧЕЊА У РУМУНИЈИ

Успех младих балерина

видим Снежанине радове, као
ни она моје, и тек смо у Пе-
шчари схватиле да веома
слично размишљамо и ради-
мо, а што је најзанимљивије,
подудара се чак и то како се
даље уметнички развијамо –
истакла је Ивана Јаковљевић.

Снежана Манасић ствара
асоцијативне пејзаже. Њој је
најближа лирска апстракција
и Мима Гаврилов сматра да се
њен рад стилски може одре-
дити као апстрактни експре-
сионизам с палетом блиском
импресионистима.

– Ивана и ја на различите
начине градимо слику, али
мислим да има доста покла-
пања у нашим поетикама. Она
воли да за своје слике каже да

су експресионистичке, ја своје
сматрам енформелом, јер се
код мене буквално види мате-
ријал од којег градим слику.
Код Иване је енформел тако-
ђе видљив, али у духу акцио-
ног сликарства – изјавила је
Снежана Манасић.

Обема је својствена и окре-
нутост зидном сликарству.
Ивана Јаковљевић је заврши-
ла зидно сликарство на Ака-
демији примењених уметно-
сти у Београду, а Снежана Ма-
насић Академију за конзерва-
цију и рестаурацију у Београ-
ду. То је за Миму Гаврилов та-
кође била једна од асоција-
тивних копчи због којих је из-
ложба добила назив „Сопстве-
на соба”.

Странe припремила 

Драгана 
Младеновић

„ИНДИГО” ИЛИТИ ПОЗОРИШТЕ КАО СЛИКА СТВАРНОСТИ

Две жене, директор и каријера

Мима Гаврилов, Ивана Јаковљевић и Снежана Манасић
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Истина, неки од њих су упути-
ли захтеве за репрограм друго-
ва, а неки су Пореској управи
доставили такозвани унапред
припремљени план реоргани-
зације (УППР).

Двадесетак највећих дужни-
ка, активних правних лица
(дакле, фирме које настављају
да мање-више нормално по-
слују), дугује и даље за порез
више од 24 милијарде динара,
или око 200 милиона евра!
Имена на врху ове листе („За-
става оружје” из Крагујевца,
„Крушик” из Ваљева, „ППТ –
наменска” из Трстеника, Ком-
панија „Борба”, „Монус” из Зе-
муна, „Симекс” из Суботице,
„Лола ливница”, „Мера ин-
вест”...) скоро да су непроме-
њена, али бројке јесу, јер дуго-
ви због камате расту.

Фудбал ниско, дугови високо
Ту су и фудбалски клубови,
чије управе нападају све ре-

„Лука Београд” 
платила порез, али
„Пинк” још увек 
дугује

Почеле приче о 
повећању пензија,
значи – ближе се 
избори

У „Панчевцу” који је изашао
15. јануара (број 4592), на
седмој страни, објавили смо
текст под насловом „Српска
животињска фарма” и илу-
стровали га са четири табе-
ларна прегледа. Било је речи
о томе ко и колико држави ду-
гује за порез, према подацима
Републичке пореске управе,
за девет месеци протекле го-
дине. Крајем фебруара поре-
зници су објавили и коначне
спискове за 2014. годину. Ту
се налазе само највећи ду-
жници, то јест правна лица с
дугом већим од 20 милиона
динара и предузетници који
дугују више од пет. Ко је у ме-
ђувремену платио порез, ко
није и шта се током послед-
њег квартала променило?

Оно што се одмах уочава,
јесте да на листи највећих ду-
жника на петом месту нема
више „Луке Београд”, што зна-
чи да је Милан Беко намирио
дуг држави од скоро милијар-
ду динара! Њега је на том ме-
сту заменила фирма „Монус”
Предрага Ранковића Пецони-
ја, чији је порески дуг са 160
милиона, веровали или не, на-
растао на чак 1,5 милијарди!

С друге стране, били смо
сведоци помпезног објављива-
ња вести о томе како је и Жељ-
ко Митровић, власник „Пин-
ка”, измирио свој дуг од скоро
пола милијарде. Испоставило
се, међутим, да је то само де-
лимично тачно јер, према по-
дацима Пореске управе, дуг
„Пинка” „на дан 17. 2. 2015.
износи 93.017.183 динара”!

Дугови расту ли расту...
Другим речима, фирме десе-
так наших „чувених” бизни-
смена (међу којима су и Мар-
ко Мишковић, Мирослав Бо-
гићевић, Жељко Жунић, Дра-
ган Копчалић, Видоје Вујић,
Драган Ђурић, Ђорђо Антељ...)
и даље дугују за порез више од
50 милиона евра, а због кама-
та се он и даље стално увећава!

дом, а неки кажи и хушкају
своје навијачке војске на оно-
га ко би се усудио да их кри-
тикује или помене у негатив-
ном контексту. Подаци кажу
да „Црвена звезда” дугује 468
милиона, ФК „Смедерево”
283, „Партизан” 191, „Хајдук”
из Куле 153, „Борац” из Чачка
118, ФК „Обилић” 90, ОФК
„Београд” 86 милиона дина-
ра... Јесте да нам је фудбал на
ниским гранама, али су зато
дугови на високим.

Ко год је залудан и не мрзи
га да сабира, лако ће доћи до
података да првих 135 фирми
са овог списка дугују за порез
више од 44,5 милијарди дина-
ра (!!!), што је, прерачунато по
курсу од 121 динар за евро,
тачно 368 милиона евра! И то
је много више новца него што
је годишња уштеда због сма-

њења пензија. А укупан дуг за
порез је, кажу добро обавеште-
ни, већи од милијарду евра.

Питање које због тога свако
нормалан може да постави
гласи: зашто су пензионерима,
који сигурно не спадају у до-
бро плаћену социјалну групу,
одузета њихова стечена права
и гурнути су у још тежи мате-
ријални положај, док држава
истовремено толерише да јој
свакакви муљатори и хохшта-
плери не плаћају порез?

Ко ће платити бесплатан ручак?
Истина, међу неплатишама је
и гомила државних фирми, па
је ту, поред оних већ помену-
тих с врха, на пример, и РТС,
који дугује 182 милиона дина-
ра. Уопште, када се чита тај
тужни списак и види та повла-
шћена „весела” дружина, чо-
век има неодољив утисак да
живи у пропалој држави. При-
том изговори типа да би при-
нудна наплата зауставила рад
и оно мало привреде која још
увек колико-толико ради, те
да би због тога још маса људи
остала без посла, само су при-
мер популистичког замајава-
ња јавности и показивања на-
водне бриге за грађане. Пошто
бесплатан ручак не постоји, ти
исти грађани, како год окре-
неш, опет то морају да плате –
смањењем пензија и плата,
или повећањем пореза онима
који још увек нешто раде.

Актуелној власти је очиглед-
но било најлакше да мањак па-
ра, које, узгред, држава расипа
на све стране, намакне од оних
што су у овој земљи најуредни-
је платише – пензионера.

И као по оној народној из-
реци која каже да у коњској
запрези кочијаш увек шиба
коња који вуче, тако је учини-
ла и наша влада.

А најновије најаве да ће За-
кон о привременом уређива-
њу начина исплате пензија
(лицемерног ли назива!)
ускоро бити укинут, нису ни-
шта друго до најава неких но-
вих избора. Како се они буду
приближавали, добијаћемо и
обећања о повећању прина-
длежности најстаријих.

Јер после новца се морају
узети и гласови.

З. Спремо

Прошле седмице из панче-
вачког Вишег јавног тужи-
лаштва најављено је да ће
до краја недеље бити донета
одлука о стављању наредбе
за спровођење истраге про-
тив Бранке Милојевић, ди-
ректорке Апотеке Панчево
и њеног помоћника Давида
Стокића, против којих је
Полицијска управа Панчево
поднела кривичне пријаве
за злоупотребу службеног
положаја. Такође, кривичне

пријаве подигнуте су и про-
тив Љубише Стокића и Ми-
лорада Арсића, за помагање
у кривичном делу злоупо-
требе службеног положаја.
Како је за наш лист изјави-
ла Гордана Чолић, виша
јавна тужитељка, у току је
поступак израде наредбе
који би требало да буде за-
вршен до краја недеље, о
чему ће јавност бити благо-
времено обавештена.

И. П.

СЛУЧАЈ АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

Одлука до краја 
недеље

Дан здравља биће обеле-
жен уторак, 7. априла, у Ка-
чареву, а за организацију су
се побринули Комисија за
здравство и социјална пита-
ња локалне месне заједнице
и панчевачки Црвени крст.

Позиву се одазвала и
Здравствена станица Кача-
рево, која ће тог дана, изме-
ђу 9 и 12 сати, суграђанима
омогућити да провере при-

тисак и шећер у крви. Биће
пружани и савети о здра-
вљу, важности превентиве у
спречавању болести и, по-
себно, о безбедности хране.

Деца из качаревачког вр-
тића „Снежана” цртаће, на
тему пролећа, по платоу ис-
пред Биваторијума, а акцију
ће подржати и ЈКП Качаре-
во, школа, Дом културе...

Ј. Ф.

ДАН ЗДРАВЉА У КАЧАРЕВУ

Боље превентивно

КО И КОЛИКО ДРЖАВИ ДУГУЈЕ ЗА ПОРЕЗ (2)

ШИБАЈУ СЕ САМО КОЊИ КОЈИ ВУКУ

ННААППООММЕЕННАА

Прошли пут смо објавили неколико табела у којима је био

дат преглед највећих панчевачких пореских дужника, чије

је седиште регистровано на територији нашег града. Због

уштеде простора овог пута то не чинимо, јер нико ко се на-

лазио на тим списковима, до краја 2014. године, није на-

мирио свој порески дуг. Штавише, због камата су потражи-

вања Пореске управе још виша. Једино ново име је „само-

стална занатско, месарско-кобасичарска радња ’Беби-биф’,

Милан Мага”, с пореским дугом од 6.011.484 динара.

Наша шестогодишња сугра-
ђанка Ленка Гавриловић доби-
ла је специјалну награду на
осамнаестом Бијеналу дечје
ликовне уметности, одржаном
у јапанском граду Канагава. Од
26.742 цртежа деце из целог
света награђена су 53 ликовна
рада, а међу њима и Ленкин
цртеж. Ово није прва награда
коју је та маштовита и таленто-
вана девојчица освојила, али је
свакако њен највећи успех.

Према речима васпитачице
Јелене Фатовић Николић, цр-
теж који је одушевио јапански
жири представља слику поро-
дице Гавриловић виђене Лен-
киним оком. На цртежу се ис-
тиче фигурална композиција,
осећа се покрет, препознају
емоције, прелива спектар бо-
ја. Васпитачица је напомену-
ла да Ленка има аутентичан
ликовни израз.

З. Ст.

НАГРАДА НА БИЈЕНАЛУ У ЈАПАНУ

Слика породице 
Гавриловић

У оквиру велике концертне
турнеје, једна од најпопулар-
нијих поп-рок група у региону
„Црвена јабука” извешће ан-
плагд концерт у петак, 3. апри-
ла, од 20.30, у дворани Култур-
ног центра Панчева. Тај бенд у
наш град долази непосредно
по објављивању новог двостру-
ког албума уживо „Бивше дје-
војчице, бивши дјечаци”, који
је снимљен на прошлогоди-
шњем концерту у Загребу.

Како се наводи у саопштењу
за медије, фронтмен групе
„Црвена јабука” Дражен Же-
рић Жера, као непоправљиви
романтичар, обећао је свирку
за памћење намењену свим

емотивним душама које су ра-
сле и заљубљивале се уз звуке
популарне групе и сигуран је
да ће и ови концерти изнедри-
ти нове љубави.

Д. М.

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА МУЗИЦИРАЊА

„Црвена јабука” 
у Панчеву

Учесниципредстојећег, осмог
фестивала „Банатска труба –
Trompeta banatana” одржа-
ли су припремни састанак
протеклог викенда у Новом
Селу. Њиме је руководио
Саша Мандреш, председник
организатора – удружења
„Банатска труба”. Том при-
ликом је учесницима скупа
достављен правилник фе-
стивала и заказан је термин
одржавања ове јединствене
феште – 27. јун.

Годинама је ово једино
окупљање трубача-фанфа-
риста из Баната на једном
месту, а њиме се негује тра-
диција специфичне српске

и румунске плех-музике са
ових простора.

Овогодишњем позиву
организатора из удружења
„Банатска труба” одазвало
се шест дувачких друшта-
ва (фанфара), и то из Пан-
чева, Јабланке, Долова,
Страже и Новог Села. Оче-
кују се и наступи трију ор-
кестара из румунског Ба-
ната, што ће фестивалу да-
ти међународни карактер.

Организатори и учесни-
ци обећавају добар провод
уз много маршева, балада и
сплетова традиционалних
и популарних мелодија.

М. Ј.

ПРИПРЕМЕ ЗА ФЕСТИВАЛ У НОВОМ СЕЛУ

„Банатска труба” 
крајем јуна

„Сваки злочин је страшан и
за осуду, а посебно губитак
људских живота. Бомбардо-
вање СРЈ од стране НАТО
снага произвело је многе
људске жртве, 79 дечјих
осмеха је угашено, много је
људи рањено и остало је без
својих кућа и радних места,
а све то у операцији која је
имала назив ’хуманитарна
интервенција’”, каже се у
саопштењу Покрета соција-
листа издатом поводом 16.
годишњице од трагичних
догађаја из 1999. године.

Ова странка подсећа да су
тада „Космет и СРЈ предста-
вљали полигон за испроба-
вање нових оружја, која до
тада нису била тако масовно
употребљена” и да је „про-
мовисана нова врста ратова-
ња са дистанце”, од које
„становништво и данас осе-

ћа бројне последице”. Опе-
рација названа „” за 78 дана
однела је 2.500 живота, а на-
нета нам је и штета већа од
30 милијарди долара.

„Мултинационалне снаге,
у чијем саставу је било
37.200 војника из 36 зема-
ља, имале су задатак да
обезбеде мир за све нацио-
налне заједнице на Косме-
ту. А како су га ’обезбедиле’,
говори податак да је од по-
четка њиховог мандата с
Косова и Метохије протера-
но 280.000 Срба и других
неалбанаца, а киднаповано
1.500. У јужну српску по-
крајину ушло је тада
800.000 Албанаца, од којих
трећина на Космету никада
није живела”, подсетио је
Покрет социјалиста на кра-
ју саопштења.

З. Сп.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

„Милосрђе” 
за незаборав



на квалитетне марке, а у ства-
ри су јефтине копије, најче-
шће из Кине, повећавају ри-
зик приликом набавке. Ако

Највећа забележена кило-
метража коју је прешао је-
дан аутомобил у свом рад-
ном веку износи 4.586.630
километара.

Шведски произвођач „Вол-
во”, познат по сигурности
својих аутомобила, творац је
појаса који је фиксиран у
три тачке какав се користи и

данас. Мало је познато да та
фабрика није заштитила свој
изум патентом, већ је ово
техничко решење потпуно
бесплатно понудила другим
фабрикама аутомобила.

Компанија „Форд” је неке
компоненте за свој модел
аутомобила из 1941. прави-
ла од продукта соје.

- - - - - - -  ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - 

Мали број људи 
користи појас 
на задњем седишту

Корист, а не сметња

Законске одредбе које су на
снази већ неколико година,
као и пооштрене новчане ка-
зне, у великој мери су допри-
неле да возачи користе сигур-
носни појас. Међутим, тај
проценат би могао да буде и
већи, поготову уколико гово-
римо о сигурносним појасе-
вима на задњем седишту.

Позитиван тренд, 
али недовољно
Развијене земље које су успо-
ставиле ефикасан и одржив
систем управљања безбедно-
шћу саобраћаја налазе се на
врху листе по употреби основ-
них система заштите у вози-
лу, као што је појас, док је Ср-
бија и даље на зачељу.

Сигурносни појасеви, вазду-
шни јастук и дечја ауто-седишта
представљају основни систем
заштите возача и путника у во-
зилу, а од 2006. године у свим
државама ЕУ употреба појаса
је обавезна, и то на свим седи-
штима на којима постоје поја-
севи. Тако је и у нашој земљи.

Када дође до саобраћајне
незгоде, основни задатак за-
штитног система – појаса или

-  -  -  -  -  -  -  Б Е З Б Е Д Н О С Т  У С А О Б Р А Ћ А Ј У -  -  -  -  -  -  -  

ЗАШТО БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ ВЕЗУЈЕМО?

дечјег ауто-седишта јесте да
задржи тело везано у седишту.
Путник на задњем седишту ко-
ји није везан посебно је опасан
јер приликом судара угрожава
и себе и друге у возилу, а упо-
требом сигурносног појаса те
последице је могуће избећи.

У извештају Светске здрав-
ствене организације наводи се
да коришћење сигурносног
појаса на предњем седишту
смањује ризик од смртног
страдања за 40 до 50 одсто. За
путнике на задњем седишту
тај проценат износи између
25 и 75 одсто.

У Србији је у првих једана-
ест месеци 2013. године поги-
нуло 597 лица, а у истом пери-
оду 2014. погинуле су 484 осо-
бе, што представља смањење
од 18,9 одсто. Већи проценат
употребе сигурносних појасе-
ва смањиће број погинулих у
саобраћајним незгодама.

Закони физике
Приликом саобраћајне незго-
де у којој возач или путници у
возилу нису везани, догађа се

да након удара возила у неки
објекат невезани возач или
путник удари у делове у уну-
трашњости возила (на пример:
грудима у волан или главом о
ветробранско стакло), услед
чега могу настати теже повре-
де. Употреба сигурносног поја-
са приликом судара задржава
тело возача односно путника
чврсто везано за седиште и та-
ко спречава удар тела у делове
унутрашњости возила.

Појас је направљен тако да
прелази преко најчвршћих
делова тела – рамена и кар-
личног појаса. Познато је да
се приликом судара оптереће-
ње возача и путника повећава
од 30 до 60 пута. Примера ра-
ди: уколико одрасла везана
особа држи у наручју невеза-
но дете масе од само пет ки-
лограма, у тренутку судара те-
жина детета износи од 150 до
300 кг. Ни у ком случају неће-
те моћи да задржите дете да
не полети даље у смеру у ко-
јем се нагло заустављено во-
зило до тада кретало.

ЈЕДНО ЈЕ СИГУРНО – „ВОЛВО”

На тај начин путник са зад-
њег седишта може да повреди
возача или сувозача на пред-
њем седишту, независно од
тога да ли они користе појас
или не.

Многе жене се плаше да би
везивање појаса током труд-
ноће могло да повреди њихо-
во дете у случају судара или
наглог кочења. Међутим,
стручњаци се слажу да је без-
бедније и за мајку и за дете
ако је трудница везана. Врло
је важно да знате како пра-
вилно да вежете појас. Доњи
део појаса треба да буде по-
стављен испод стомака, пре-
ко кукова. Горњи део појаса
треба да иде дијагонално из-
међу груди, али обавезно да
заобилази стомак, то јест да
буде постављен са стране сто-
мака. Такође, он треба да
прелази преко рамена, а не
преко врата. Никада не по-
стављајте горњи део појаса
испод руке. Појас треба да
буде припијен уз тело, али не
прејако стегнут.

Још један важан елеменат одр-
жавања аутомобила јесте купо-
вина резервних делова. Нарав-
но, сви би да издвоје што мању
суму новца за ауто-делове, али
се пословица „ко жели да плати
мање, ипак плати више” често
испостави као правило. Као и
код других артикала, квалитет
се често огледа у цени.

На пример, за јефтине фил-
тере употребљен је јефтини
папирни уметак, који не пре-
чишћава ваздух како би тре-
бало, а самим тим његов рад-
ни век је краћи. Јефтини зап-
тивачи (семеринзи) начиње-
ни су од секундарних матери-
јала и може се десити да по-
пусте после само неколико
пређених километара.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић”, који је овлашћени сер-
висер возила „Фијат групе”,
кажу да при сервисирању
ових аутомобила својим кли-
јентима препоручују ориги-
налне делове, чиме се добија
далеко већа сигурност и поу-
зданост возила, али и гаран-
ција на делове који су замење-
ни. Разлика између оригинал-
них и заменских делова је у
томе што фабрика аутомоби-
ла која у своја возила уграђује
делове одређеног произвођа-
ча, од њега захтева додатну
контролу квалитета пре него

ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ И КОПИЈЕ

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

што на тржише пласира про-
изводе који ће се продавати
под њеним именом.

У случају да цена делова које
би требало заменити при сер-
висирању превазилази куповну
моћ клијента, он може да се по-
саветује са сервисерима о ал-
тернативном решењу. Најбоље
је купити производе добро по-
знатог или признатог произво-
ђача који имају гаранцију.

Сервисери из „Ауторемонта
Пивашевић” напомињу да ни-
су ретки случајеви да клијен-
ти купе део и дођу у сервис на
замену. Стари део се демон-
тира, а тек приликом монта-
же новог испостави се да је он
неисправан или неадекватан.
Тада власник мора да оде до
продавнице где је купио спор-
ни артикал и замени га за
други, а додатни трошак је и
рад сервисера, који ће свејед-
но морати да плати.

Трговци који продају дело-
ве у паковањима, или са за-
штитним знацима који личе
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ПОСТАНИТЕ И ВИ ДЕО УСПЕШНОГ ТИМА!

ППооссттааввииттее  ппииттаањњее  ссееррввииссееррииммаа  „„ААууттооррееммооннттаа  ППиивваашшееввиићћ””
ннаа::  aauuttoommoobbiilliizzaamm@@ppaanncceevvaacc--oonnlliinnee..rrss,,  аа  ооддггооввоорр  ппррооччииттаајјттее
уу  ннаарреедднноомм  ббрроојјуу..  

Уколико сте одговорни, савесни, професионални, посвећени послу и имате
искуства у раду као:
·· ААУУТТОО--ММЕЕХХААННИИЧЧААРР
·· ААУУТТОО--ЛЛИИММААРР
·· ААУУТТОО--ЛЛААККИИРРЕЕРР
·· ППЕЕРРААЧЧ  ВВООЗЗИИЛЛАА
и поседујете тимски дух, жељу за учењем и
усавршавањем, „Ауторемонт Пивашевић”
вас позива да конкуришете за једну од пози-
ција и постанете део нашег тима. 

Радну биографију послати на имејл адре-
су: prijem@autoremont.rs.

Све додатне информације можете добити путем телефона 013/33-33-55. 
Очекујемо вас...

- - - - - - -  НОВИТЕТИ - - - - - - - 

Аутомобили на метан су
ретки на нашим путевима.
Италијански произвођач ау-
томобила „Фијат” је један
од лидера у развоју аутомо-
била који као енергент ко-
ристе ЦНГ (компримовани
природни гас). Од сада је у
понуди фабрике из Крагу-
јевца и „фијат 500Л”, с фа-
брички уграђеним систе-
мом за покретање на метан.

Развој технологије трајао
је око десет година, а метан
као природни гас не штети
радном веку мотора. Добра
страна коришћења ЦНГ-а је
и изузетно мало загађење
човекове околине, које, кад
се прерачуна, скоро дости-
же ефекте најчистијих по-
гонских агрегата на бензин
и дизел.

И не само то... Пут од сто
километара моделом „500Л”
на метан коштаће вас три

евра. Тако ће тај аутомобил с
фабрички уграђеним пого-
ном на овај гас исплатити
сам себе за четири године –
уколико у просеку прелазите
40.000 километара годи-
шње. Овим је започета и са-
радња између ФЦА Србија и
Нафтне индустрије Србије
на промоцији предности ко-
ришћења компримованог
гаса као енергента.

У Србији пумпи за метан
има само у већим градови-
ма, а у наредних пет година
њихов број биће десет пута
већи, и то не само због по-
треба домаћег тржишта већ
због све већег броја тран-
зитних туриста који такође
као гориво за своје аутомо-
биле користе ЦНГ.

Цена модела „500Л” опре-
мљеног мотором „твин ер”
од 900 кубика, снаге 80 „ко-
ња”, износи 13.450 евра.

ОД САДА И „500Л” НА МЕТАН

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
006655//998877--2277--2244  

Страну припремио

Немања 
Урошевић

већ сами купујете део, препо-
рука је да пажљиво прочитате
етикету на амбалажи, где би
требало да пише који ориги-
нални део под којим катало-
шким бројем замењује жеље-
ни производ.

У супротном знајте да је ар-
тикал сумњивог квалитета.
Напомињемо да оригинални
делови имају дужи радни век
и да нису увек скупљи од за-
менских. Како бисте уштеде-
ли и новац и време, најбоље
би било да се о потребном сер-
вису на аутомобилу и делови-
ма првенствено консултујете
са сервисером, који ће дати
најбољу препоруку – поручује
„Ауторемонт Пивашевић”.



зних објеката, установа и
предузећа. Било нас је и у Бе-
ограду. Никада нећу забора-
вити ни рад током кишних је-
сени, када смо брали кукуруз
на њивама ПИК-а „Тамиш”.
Нешто посебно били су и на-
ши дани дружења по целој Ју-
гославији и иностранству.

Осамдесетих година члано-
ви Студентске задруге могли
су да буду и незапослени
омладинци. За њих је то била
друга кућа. Редовно су анга-

жовани и за најзахтевније по-
слове, а Ламброс Худелудис је
свакако један од њих.

– Са својом групом задруга-
ра редовно сам радио на уто-
вару вештачког ђубрива. Оба-
рали смо рекорде. Били смо
присутни и током ремонта у
фирмама у јужној зони. Иско-
пали смо на десетине киломе-
тара канала. Било нам је до-
бро. Зарађивали смо и нисмо
били на улици. Нажалост, да-
нас друштво мало пажње по-
свећује задругарству – прича
Худелудис.

Неминовно, сада се поста-
вља и логично питање: да ли
студентске задруге, па и овда-
шња, могу да опстану?

– Златним периодом ове
установе може се сматрати онај
од седамдесетих до деведесетих
година, када је било највише
посла, а остварена је и највећа
зарада. У једном тренутку за-
другарство је обесмишљено,
као и сваки други рад и зарада
током познатог периода инфла-
ције. Ипак, ни тада нисмо пре-
стајали са активностима. По-
следице бомбардовања 1999. и
неуспешни процес приватиза-
ције оставили су мало могућно-
сти за радно ангажовање путем
задруге. Будућност постоји у
краткорочним пословима, али
да се ученици и студенти упо-
шљавају под повољнијим усло-
вима за послодавце – искрен је
Борислав Попов.

Како било, траг чланова
Студентске задруге у послед-
њих 55 година више је него
уочљив, и то не само у нашем
граду. Исто тако, добар је по-
казатељ тога како смо некада
живели, а како живимо данас.

(Крај)
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рад стекао поверење задругара
и саме организације. Водио сам
администрацију и финансије, а
касније ми је то искуство веома
користило током обављања
професионалне делатности. Се-
ћам се нашег пријатеља Сергеја
Шестакова, познатог новинара,
који је стално истицао да рад у
студентској задрузи доноси и
животно искуство, и то је заиста
истина.

Током шездесетих година
руководећи људи ове органи-

Студентска задруга Панчево
обележила је редак јубилеј.
Дуже од пола века та градска
институција подсећа нас на
једно боље време, на период
када се Панчево интензивно
развијало, а задругарство
имало упориште у локалним
привредним гигантима. Сту-
дентска задруга је остала си-
ноним за успех. Деценије ква-
литетног рада нису и не могу
бити заборављене. Искуства
су се преносила с генерације
на генерацију и сада имамо
једну лепу причу о заједни-
штву и „слаткој” заради која
је многима у Панчеву олак-
шала одрастање, школовање и
корачање кроз живот.

Ипак, не можемо овај фељ-
тон завршити без речи неко-
лико задругара, различитих
генерација, који су на посебан
начин обележили рад ове
градске институције.

– Све је кренуло с намером
да се побољша статус студената
из нашега града. Многи се се-
ћају да омладини педесетих и
шездесетих година прошлог ве-
ка није било нимало лако. Зато
је и основана Студентска задру-
га. Удруживањем рада и спо-
собности почели смо да напре-
дујемо. Зарада није тада била у
првом плану, јер она као таква
није ни постојала. Више је то
било квалитетно дружење. Пр-
ви задругари су ударили темељ
за оно касније, кад је задругар-
ство добило пун смисао. Мо-
рам овом приликом да истак-
нем – а не знам колико је то у
јавности познато – да су многи
истакнути панчевачки при-
вредници, културни радници и
људи који су помогли да се наш
град развија на прави начин на

ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖЕНЕ УСПЕХОМ

Да ли због скретања у Технич-
ку школу уместо у Гимназију,
математике, кратких поет-
ских покушаја, шаха, „Утве”
или спорадичних претњи, тек
Зоран Т. Поповић је ту где да-
нас јесте. У самом врху регио-
налних сатиричара и још ма-
ло више међу афористичари-
ма. Увек изнад дневних поли-
тичких збивања, за главу ви-
ши од просечних савремени-
ка у намери да краткој сати-
ричној, односно књижевној
форми – како вам драго,
удахне новине и продужи јој
живот. Између збирке афори-
зама „Организовано расуло”
из 1994. и јубиларне, десете, у
чијем ће наслову ове године
бити ОНАЈ бог, сместили су
се живот, људи овакви и она-
кви, и неколико гарнитура
власти у држави која се сма-
њивала и сужавала.

Комшији никако да цркне
крава. Не знам зашто ми то
ради.

– Увек сам био пажљиви ћу-
толог у друштву. После разго-
вора или препирки, својом во-
љом или зато што сам био за-
мољен, сажимао сам све у ре-
ченицу-две. Бритко, нема
љутње. Као и свако у периоду
одрастања,  кренуо сам од по-
езије. У „Змајевој школи” је
било и књижевних награда, а
друштвени предмети су ми
били омиљени. Гле парадокса:
због другара, уместо Гимнази-
је, упишем Техничку школу,
привуче ме шах и клуб „Кур-
јачки” и када се све сабере, с
доласком у радничку „мајку”
– „Утву”, с добром мером уса-
ђене и стечене критичности,
цинизма и ироније, упадам у
процеп између стварности и
онога што волим да радим. Не
да би једно искључивало дру-
го. Прве афоризме објављујем

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ

Опозиција хвалама глупости

ФФЕЕЉЉТТООНН::  ССТТУУДДЕЕННТТССККАА  ЗЗААДДРРУУГГАА  ППААННЧЧЕЕВВОО  ООББЕЕЛЛЕЕЖЖИИЛЛАА  5555  ГГООДДИИННАА  ППООССТТООЈЈААЊЊАА  ((44)) Пише: С. Дамјанов

релативно касно, са 29 година.
И налазим се. Много су ми по-
могле „Утвине” новине, које су
одштампале моје прве сажете
критичке мисли. Да нису биле
лоше, може потврдити и пону-
да „надлежног лица” да ми се
плата повећа за 20 бодова –
тако се то онда мерило – ако
одустанем од афоризама. Ми-
слим да сам у том тренутку
постао афористичар – започи-
ње своју причу Поповић.

Комунисти су се прерушили
у демократе, али им варка ни-
је успела. Народ их је препо-
знао и поново гласао за њих.

Афористичар, уколико за
разлику од данашњих комен-
татора и аналитичара није ре-
жимски, мора да буде опози-
ција било којој и свакој вла-
сти. Дакле, још више опонент
глупости, просечности, ко-
румпираности.

– Дневнополитички сати-
ричари су кратког даха. Те-

жио сам нечему дуговечни-
јем, универзалнијем. Знам да
афористичари нити могу, ни-
ти желе да мењају свет, али
нам је жеља да бар мало до-
принесемо бољитку. Наравно,
има и непријатности. Сећам
се, срећом неуспелог, физич-
ког напада високог синдикал-
ног лидера, тамо негде 1987.
или 1988. године, у панчевач-
ком Културном центру, за
време мог наступа у оквиру
промоције панчевачке екипе
која је касније представљала
овај регион на смотри у При-
јепољу. Или нешто касније,
после првих каишева стрипа о
Глиши у „Панчевцу” деведе-
сетих година прошлог века.
„Препознао” се у то време ви-
соки функционер ДБ-а, мада
ни мени, ни цртачу, мом име-
њаку и презимењаку, то није
било ни у подсвести. Замало
да се број заплени и забрани.
Данас је ипак много лакше, за

афористичаре је много мање
цензуре, а шанси за објављи-
вање, наравно у електронским
медијима, много више – исти-
че наш саговорник.

Играмо се ћораве баке. Са-
крили смо баки наочаре.

Књигом афоризама за децу
„Кад порастем, бићу велики”
из 1997. године задаје нове
обавезе домаћој афористици,
а додаје их и после збирки по-
свећених спорту и еротици.
Увек у тражењу новог и ори-
гиналног.

– Новинар је био шокиран
када сам изјавио истину да
сам 88 дечјих афоризама мо-
згао из визуре малог Перице
читаву годину. Многе су деца
знала напамет и заједно смо
их изговарали приликом су-
срета – наставља причу Попо-
вић. 

Сећам се када се мама по-
свађала с татом. Тада сам пр-
ви пут видео летеће тањире.

– Највише могу да захвалим
Александру Баљку, коме сам
1989. однео око 300 афориза-
ма, за које сам самоуверено
мислио да су „бум”, а он ми је
материјал вратио неколико
месеци касније са само дваде-
сетак обележених фломасте-
ром као „антологијски или до-
бри”. Разочарање у првом тре-
нутку заменио је наук који же-
лим да пренесем млађима,
мада они све ређе траже савет,
још мање мишљење или по-
моћ – каже афористичар.

Од оцене Баљка до прве Зо-
ранове књиге прошло је пет
година, од прве до десете
књиге двадесет једна година,
а качаревчка сатирична „Жа-
ока” се припрема за јубилеј.
Крај се не назире, само да го-
дине послуже.

Даће бог, ако бог да!
С. Зенг

Срећа због успешне бербе кукуруза

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

О породици
Српски покрет „Двери”, као
„једина опозициона група-
ција у Панчеву која није ни-
када учествовала у власти” и
углавном је критиковала, у
овонедељном саопштењу је
похвалила градске институ-
ције културе.

„Нарочито је важно да из-
разимо поштовање за рад
Културног центра Панчева,
који свакодневно приређује
програмске садржаје изузет-
ног квалитета, позоришне
представе, концерте, ода-
бран филмски програм, про-
моције књига и трибине. На-
ша породична политика за-
лаже се за то да се посебан
акценат у свим областима
живота стави на очување по-
родице и традиционалног
начина живота. Због тога са
изузетним задовољством и
наши гласачи доводе децу на
позоришне представе за де-
цу и на тај начин припрема-
ју своје потомке да јасно за-
пажају шта су истинске кул-
турне вредности. С поштова-
њем гледамо на гест руко-

водства и уредника Култур-
ног центра да се свим чини-
оцима културе у граду изађе
у сусрет када је коришћење
простора у питању. Тако Му-
зичка и Балетска школа могу
да изнесу пред публику ре-
зултате свог рада, а исто тако
и културно-уметничка дру-
штва, за која верујемо да су
чувари лепоте традиција
свих народа који живе у
Панчеву, у слози и складу”,
кажу „Двери”.

Овај покрет је посебно
скренуо пажњу на трибину
која ће бити одржана 8.
априла у Изабинском про-
стору Културног центра, а на
којој ће психолог Недељко
Јовић представити књигу
„Породица – како је сачува-
ти, отац љубави и поверења”.

„Двери” очекују да Јасмина
Вечански, чланица Градског
већа задужена за културу, као
и градска власт и надаље пру-
жају сву подршку установама
културе, јер оне „доказују да
раде на корист свих грађана
Панчева”. З. Сп.

Археолошка изложба „Ка-
мен у прeисторији” кустоса-
археолога Соње Перић, која
је отворена у петак, 27. мар-
та, у Народном музеју у Пан-
чеву, обухвата артефакте и
друге предмете од камена из
преисторијске збирке Зави-
чајног музеја у Јагодини. Из-
ложено је 300 експоната од
окресаног и глачаног каме-
на, насталих у периоду од
старијег неолита до млађег
гвозденог доба, с подручја
Поморавља. Како је објасни-
ла Соња Перић, највећи број
њих је нађен приликом архе-
олошких ископавања, али и
захваљујући поклонима и
њиховим откупима од грађа-
на који су их проналазили
приликом обраде земље или
неких грађевинских радова.

– Ова изложба је настала
2009. године. Моја жеља је
била да афирмишем камену
индустрију из преисториј-
ског периода, која је дотад
била запостављена, пошто се
предност више даје предме-

тима од метала и керамике
јер су они лакши за датова-
ње; камен је хронолошки
неосетљив. На изложби су
заступљени предмети који су
настали окресивањем и гла-
чањем камена, који су слу-
жили за свакодневне потре-
бе: разно оруђе или оружје,
али и предмети с култним
значајем и уметничком
вредношћу, као што су фигу-
рине, амулети, привесци
итд. – објаснила је Соња Пе-
рић.

Поред бројних експоната,
ауторка изложбе је припре-
мила и реконструкцију нео-
литске куће са жрвњевима,
ватриштем и каменим сиро-
винама које су тада кори-
шћене, како би се посетио-
цима та тема што више при-
ближила. Сама поставка је
веома едукативна и могла би
бити посебно занимљива де-
ци и младима. Заинтересо-
вани суграђани могу је по-
гледати до 14. априла.

Д. М.

АРХЕОЛОШКА ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Камен у прeисторији

„СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО ДАНА” 

Било једном у Панчеву

Уз подсећање на „Догађаје
једног времена”, у уторак, 31.
марта, завршен је мартовски
циклус виртуелних обилаза-
ка Панчева, у организацији
удружења „Посети Панчево”.
У дупке пуној дворани „Апо-
ло” суграђани су слушали
приче новинара Ненада Жив-
ковића о разним дешавањи-
ма у другој половини 20. ве-
ка, поткрепљене старим фо-
тографијама и видео-записи-
ма. Међу догађајима који су
овом приликом били презен-
товани нашли су се: мото-тр-
ке у улицама Др Светислава
Касапиновића и Жарка Зре-
њанина, прослава Дана Репу-
блике, слетови, дечји карне-
вал, посета друга Тита Панче-

ву, састанак чланова Клуба
љубитеља телевизије, скуп
панчевачких студената као
вид подршке колегама из Бе-
ограда 1968. итд. Посетиоци-
ма се представила и Вера Па-
лушка, Панчевка која је 1962.
године, као узорна ученица,
имала част да открије споме-
ник пионира с ланетом ис-
пред Привредне банке.

Ненад Живковић и Жива-
на Крејић из удружења „По-
сети Панчево” планирају да,
уколико се стекну услови,
као и прошле године, орга-
низују обиласке Панчева, ка-
ко би наставили своју мисију
упознавања Панчеваца са за-
нимљивом историјом наше-
га града. Д. М.

почетку своје каријере били
чланови Студентске задруге –
рекао је Борислав Попов, дуго-
годишњи директор популарне
„Студентске”.

О деловању задруге говори
и Андреја Халупа:

– Припадао сам генерацији
студената који су педесетих го-
дина прошлог века оснивали
„Студентску”. Радили смо разне
послове који су већ помињани у
овом фељтону, а мени лично
веома је помогло што сам кроз

зације били су Виктор Дамја-
новић, Слободан Симовић и
Ђура Филипов, а поред поме-
нутог Халупе, као службени-
ци су радили Никола Ви-
шњевски и Душан Сивчев.

Деценију касније посла је
било напретек, а особа која је
оставила печат у том времену
свакако је и Данка Стојков:

– Посла је било, а нарочито
за вредне и одговорне. Сва-
шта смо радили, најчешће на
хигијенском одржавању ра-



ПЕЖО 205, 1996. годиште,
мазда 626, 1992. годиште,
нисан 1998. годиште, сви
регистровани. 065/987-27-
24. (СМС)

МИЦУБИШИ каризма 1.9
ТД, 1998. годиште, реги-
строван до новембра, гара-
жиран, клима. 064/125-23-
22, 062/863-76-72. (191315)

ПРОДАЈЕМ опел астра 1.8,
бензин-плин, караван,
2001. годиште, регистро-
ван до новембра. 069/370-
58-60. (192507)

СЕАТ кордоба, 1.4 бензинац,
2003, власник, мењам за
јефтинији. 060/010-70-54. 

КАМИОНЧЕ затава ривал,

30.80/92. годиште, алу

странице, нове гуме, нере-

гистрован. Тел. 063/372-

162. (193002)

МЕРЦЕДЕС 123/200 Д,
1983. годиште, регистро-
ван, нове гуме. Тел.
063/372-162. (193002)

ФОРД фокус, караван, 1.8
ТДЦИ, 2003. годиште,
регистрован, нове гуме.
Тел. 063/372-162. (193002)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у
деловима. Најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (192968)

НА ПРОДАЈУ југо темпо,
1.1, 2002. годиште, добро
очуван. 064/102-17-40,
Срђан. (1922935)

ФОРД фијеста 1.1, гас,
трактор 549, прикључци,
мотокултиватор хонда.
064/956-08-66. (192931)

ОПЕЛ астра класик 1.6,

твинпорт 2007. годиште,

кубика 1.598, снаге 103 кв,

додатна опрема. први вла-

сник, гаражиран, каско оси-

гурање, регистрован до 1.

октобра, прешао 80.300 км,

као нов. Продаје се и гара-

жа на екстра месту на Сода-

ри. 063/309-805. (192950)

ПРОДАЕЈМ форд сијеру
бензин + гас, регистрован,
власник. 063/429-192.
(1930349

ОПЕЛ корса Ц 1.2, 2001.
годиште, бензин/гас-
, 2000 евра. 064/155-65-70.
(193156)

МОПЕД томос аутоматик,
изузетно очуван, скоро
нов, продајем. 063/372-
124. (193157)

НА ПРОДАЈУ голф 2, 1985.
годиште, регистрован до 7.
октобра, атест плин,
повољно. 062/869-86-79.
(193122)

АЛФА 156, бензин, плин,
атест, регистрован, фул
опрема, супер стање.
065/633-30-85. (193125)

ЈУГО темпо 45, 1996. годи-
ште, регистрован, добар,
власник. 064/446-22-01.
(193085)

ЗАСТАВА скала 2003,
регистрован до децембра
2015, први власник, прва
боја, 650 евра. Тел.
064/214-96-63. (193100)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1,
1.2 Б, година производње
1996. 060/525-00-37.
(193292)

КОРСА Ц, 1.2 бензин,
2004. годиште, регистро-
ван до октобра 2015, 1.950
евра. 061/181-95-69.
(193295)

ПРОДАЈЕМ тојота aygo
2007. година. Тел. 251-35-
37. (193165)

СУПЕР шевролет 2007,
65.000 км, тек регистро-
ван, секвент плин, 2.800
евра, замена. 064/051-51-
61. (193177)

ФОРД транзит путнички, 8
+ 1, сређен, 1.950 евра,
може замена за теретни.
064/120-09-42. (193196)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ хит-
но ауди А 4 караван,
рестајлинг, 1.9 ТДИ,
одлично стање. 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(193213)

ФИЈАТ стило 1.6  2002,
139.000, плин секвент, ате-
стиран до 2014, одржаван,
2.300. 063/876-26-90.
(193241)

ОПЕЛ корса Б, 1.0, 1999.
064/191-64-97. (193260)

ПРОДАЈЕМ опел зафира
2002, 2.0, дизел, 2.400 евра.
065/409-09-70. (193252)

СТИЛО 1.9 мултиџет,
2002, троја врата, дигитал-
на клима, кожа, фелне 17
цоли. 064/130-36-02. (р)

РЕНО твинго 1.2, 1999.
годиште, у одличном ста-
њу. 064/327-60-52.
(193321)

Х 9, пијађо, 125 кубика,
2004. годиште, у одличном
стању, повољно. 061/664-
81-10. (193343)

МЕГАН 2001. годиште,
бензин, плин, петора вра-
та, клима, музика, рег.
061/254-73-76. (193352)

ВОЛВО В 401.9.Д, 2000.
годиште, 214.000, металик
сив, кожа, алу фелне пио-
нир, фул опрема. 062/305-
424. (193362)

ГОЛФ 4, 2000. годиште,
петора врата, 1.600 цм3,
очуван, 1.750 евра, хитно,
повољно. 061/269-82-13.
(193368)

ПОЛО караван 1.4, бензин,
1998. годиште, регистро-
ван до новембра 2015,
1.250 евра, замена.
063/753-33-69. (193360)

КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, од 100 до 500
евра, исплата реална.
063/173-79-60. (СМС)

КУПУЈЕМ старе и неис-
правне аутомобиле, дола-
зим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/198-
47-74. (191666)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправ-
них, исправних, хавариса-
них, продаја половних,
резервних делова, ауто-
механичарске услуге.
064/552-31-19, 069/203-
00-44. (192555)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хавариса-
них, неисправних. 066/409-
991, 063/782-82-69. (192555)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
800 евра, долазим, исплата
одмах. 065/557-81-42,
013/235-78-82. (192962)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (193347)

КУПУЈЕМ кола исправна и
неисправна од 80 до 700
евра. 062/193-36-05.
(193364)

СЕТВОСПРЕМАЧ (2,5 м с
дуплим роторима и Куно-
ву балерину продајем.
063/702-76-84. (193135)

ПНЕУМАТСКА сејалица
ИМТ 4 реда, мало коришће-
на, као нова. Тел. 344-554,
063/175-67-71. (193141)

ПРОДАЈЕМ сетвоспремач,
сејалицу, прскалицу, плуг,
шпартач и виклон.
060/660-79-60. (193168)

ЧЕТВРОРЕДНИ  шпартач,
кутије за ђубриво.
064/303-28-94, Качарево.
(193189)

КУЛТИВАТОРИ 506, бен-
зинац, приклица, фреза,
једнобраздни плуг и дво-
браздни олтови, 509 дизел,
приколица, фреза и плуг.
631-377, 631-595. (192904)
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ПРОДАЈЕМ приколицу
змај 7 тона кипер.
063/354-352. (193066)

ПРОДАЈЕМ мотокултива-
тор хонда Ф-600. Тел.
069/193-51-98. (193083)

ПРОДАЈЕМ 533 фергусон,
циклон за ђубре, чамац
пента 4. 063/122-89-69.
(193373)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Тесли, зидану. 063/849-54-
32. (191823)

ИЗДАЈЕМ гаражно место у
„Кутковој” згради, на
Тесли, Кнеза Михајла
Обреновића 14. 063/389-
971. (193444)

ПРОДАЈЕМ гаражу у ета-
жи бр. 72, на Котежу 2.
Тел. 062/165-51-49, Сто-
јан. (193309)

ПРОДАЈЕМ рачунар интел,
пентијум 4, dual core.
065/583-38-53. (193359)

ТВ санио, Е 54, панасоник
Е 72, одлично стање.
064/586-85-00. (193144)

ТВ половни из увоза, 37,
55, 72 и 82. 348-975,
066/348-975. (193075)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео-
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (192971)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07. (192993)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, половне
делове горење, ЕИ, обод,
шпорет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (193236)

ПРОДАЈЕМ полован тро-
сед и две фотеље. Тел.
062/111-96-18. (СМС)

ПРОДАЈЕМ полован, окру-
гли, трпезаријски сто и
шест столица. 062/111-96-
18. (СМС)

ТЕЛЕ црвено, мушко.
066/354-791. (СМС)

ПРОДАЈА преосталог твр-
дог, огревног, дрвета:
буква, xраст, багрем, 3.600.
064/063-23-02, 061/274-
60-29. (СМС)

ДЕБЕЛЕ свиње и прасиће
продајем. 372-768,
064/172-44-10, Пелистер-
ска 24. (191443)

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

РАСАД за пластенике, про-
дајем парадајз, краставац,
паприку. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-285.
(192572)

ШАПУРИНЕ, прасићи,
јарићи на продају.
061/231-65-01. (192919)

КУПОПРОДАЈА ремонтова-
них ТА пећи, достава, мон-
тирање, гаранција, 110 евра.
062/974-14-04. (192927)

ПРОДАЈА рабарбара - сад-
нице, вишегодишња јести-
ва лековита и украсна биљ-
ка. Тел. 013/353-528, уве-
че. (192940)

ТЕЛЕВИЗОРИ, туш-кабине,
кујна, витрина, фрижидер,
метална колица, мини шпо-
рет, касете, дискови, ситни
алат. 064/635-77-42. (1929419

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, дна, табарке, луле,
мешачи. 331-586, 063/805-
74-60. (192454)

ТВ-музичка комода, пуно
дрво, из иностранства,
одлично стање. 064/586-
85-00. (193144)

ПРОДАЈЕМ саднице воћа
и зечеве расе хајкун. Тел.
013/354-906, 064/144-53-
58. (193153)

ПРОДАЈЕМ алфа плам
камин, ремонтован. Тел.
061/625-81-77. (193155)

ПРОДАЈЕМ хладњак за
млеко, 150 л. Тел. 616-855,
063/719-53-51. (193007)

МЛЕВЕНИ мермер за
фасаде, остатак, три фрак-
ције, 60 џакова. 063/372-
124. (193155)

ПРОДАЈЕМ саднице кајси-
је, орахе, нову бурад, леђ-
ну моторну прскалицу.
064/456-05-85. (192994)

ПОВОЉНО продајем
инвентар за продавницу,
пулт, расхладну витрину,
полице. Тел. 013/347-582,
064/010-50-69. (192998)

ДЕТЕЛИНА и слама бали-
рана, екстра квалитета.
064/194-50-54. (193008)

АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење. 062/600-
365. (192959)

СИНГЕР машина, аларм
на продају. Тел. 064/582-
22-68. (193021)

ПРОДАЈЕМ балирану сла-
му, угорело ђубре. 632-
166. (193030)

АЛУМИНИЈУМСКА једно-
крилна врата, разних
димензија, хладан профил,
цена 90–130 евра. 064/247-
77-69. (193049)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед,
фотељу. 064/422-08-25,
063/701-22-45. (193208)

СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори, вра-
та, израда, монтирање.
063/732-82-16. (1930510)

ПРОДАЈЕМ свињске
полутке, повољно. Тел.
619-329. (193109)

БРИКЕТ преостали, џако-
ви, буков калоричан.
064/482-65-53. (193107)

ДЕТЕЛИНА на продају и
ротациона коса. 064/319-
30-88. (193105)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, очувано, повољно.
064/218-15-72. (193104)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фотељу и кауч клик-клак.
063/348-099. (193221)

ИЗУЗЕТНО квалитетан
пластеник, увезен из Фран-
цуске, 208 м2, елементи од
поцинкованог челика
(гаранција десет година).
Хитно, повољно, изузетна
прилика, 4.500 евра.
064/817-16-50. (и)

ПРОДАЈЕМ троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру,
регале, орман трокрилни,
орман двокрилни, гарниту-
ре, мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири сто-
лице, сто + шест столица,
спаваћа соба комплет,
кухиње, комбиновани фри-
жидер, фрижидер, замрзи-
вач, дечја колица, телеви-
зоре, двоседе, ел. шпорет,
ТА пећи, машину за веш,
суђе, мост регале, тепихе,
разно. 063/107-78-66. (ф)

ПОВОЉНО продајем ком-
бинацију, фрижидер-замр-
зивач. 064/294-21-40,
013/251-35-37. (193165)

НА ПРОДАЈУ шиваћа маши-
на кабинет елек. багат, пегла
ваљак 80 цм, ловчака пушка
две цев. хоризонталне Ц
застава, М-70, кал. 16 лици-
ма са дозволом. 064/616-47-
67. (193166)

ПРОДАЈЕМ трпезарију:
двокрилна стаклена витри-
на, комода 2,20 м.
064/616-47-67. (193166)

КАМИН тучани блист
ромео, коришћен четири
зиме, исправан, 15.000 дина-
ра. 063/808-95-53. (193182)

ПРОДАЈЕМ улазна врата,
метал-стакло, 210 х 133,
Бранислав. 064/888-41-72.
(193198)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур 40 кс.
060/312-90-00. (193216)

ПРОДАЈЕМ два писаћа
стола и три тепиха и теле-
фон/факс. Тел. 311-861.
(193229)

БРАЧНИ кревет, орман,
двосед, тросед, кауч, трпе-
заријски сто са столицама,
регал, замрзивач, фрижи-
дер, веш-машина. Тел.
063/861-82-66. (193251)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
мини-кухиња, нова,
10.000. 371-568, 063/773-
45-97. (193231)

ПРОДАЈЕМ пијанино Смо-
ленск, некоришћен, три
педале, може замена за
ауто. 063/835-81-90.
(193303)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
кукуруз. Борачка 1, Војло-
вица. 342-819. (193313)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај, фрижидере, замрзи-
ваче, електричне шпорете,
кухиње, повољно. 335-930,
063/705-18-18. (193319)

ПОЛОВНА храстова врата,
двокрилни прозор дупли.
064/914-76-89. (193301)

ЛЕЖАЈ и фотеља еко-еко
кожа, дрвени прозор са
шалонима, 140 х 180, дечји
бицикл, дрвена врата 140 х
210, прзор врата 190 х 210.
060/696-93-55. (193280)

ПРОДАЈЕМ такси таблу и
такси сат, ново, некоришће-
но. 063/738-23-14. (193284)

ПРОДАЈЕМ пластични
чамац тител специјал и
мотор џонсон, 6 кс.
060/525-00-37. (193292)

ТОВНЕ пилиће живе прода-
јем. 064/404-73-04. (193289)

РАСАДНИК украсних
четинара. Качарево.
065/820-90-15. (193325)

ШТЕНЦИ шарпланинца
стари два месеца, на прода-
ју. 064/158-13-04. (193332)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (193329)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице,
шпорети из Немачке, гаран-
ција. 062/824-23-21. (193339)

ТРИ прекрупара оџаци,
петора метална врата, сто-
ларска машина. 065/263-
28-78. (193345)

ПИЛИЋИ на продају, живи
и уређени, повољна цена,
кућна достава. 065/410-97-
34. (193381)
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РЕГАЛИ, кревети, веш-
машина, шпорет, мојца
фотеља, ТВ, баштенске
столице и столови, судопе-
ра, микроталасна, ТА
пећи, замрзивач, францу-
ски лежај. 064/155-38-13.
(193355)

УГАОНА гарнитура са
фотељом, велика, очувано.
062/890-14-82. (193369)

МЕСНАТИ прасићи, јагњићи,
супрасне крмаче, могућност
клања и печења. 064/290-50-
29, 060/037-11-96. (193383)

КУПУЈЕМ старо, ново пер-
је, замена за лио јастуке.
062/974-14-04. (192927)

КУПУЈЕМ божуре, нарочи-
то дивље, из Делиблатске
пешчаре. 065/321-70-20.
(193186)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, акумулаторе, старе
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (192938)

КУПУЈЕМ половну гарде-
робу, 100 динара/кило-
грам, обућу, покућство, по
договору. 063/166-75-38.
(193334)

КУПУЈЕМ искључиво очу-
вана покућства, плинске
боце, перје. 066/900-79-04.
(193356)

КУПУЈЕМ стилски и стари
намештај, старе играчке и
остало покућство, старо и ново
перје. 063/182-08-95. (193319)

КУПУЈЕМ перје, старин-
ски намештај, сатове, сли-
ке, стари новац и друго.
335-930, 063/705-18-18.
(193319)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, шпорете, бојлере,
фрижидере, замрзиваче и
старо гвожђе. 061/627-06-
54, 064/227-68-03, Златко.
(193199)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медање, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (193256)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

бакар, месинг, алуминијум,

долазим на кућну адресу.

061/322-04-94. (193261)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, замрзивач,

бакар, месинг, алуминијум.

061/206-26-24. (193261)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, бакар,
месинг, алуминијум, дола-
зим. 064/484-13-76.
(193261)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антикви-
тете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (193363)

ВИОЛИНУ и виолончело
купујем, старе, професио-
налне, очуване. 063/228-
322. (193377)

ПРОДАЈЕМ део куће, 120
м2, Цара Лазара. 060/034-
86-35. (4604)

КАЧАРЕВО, спратница,
200 м2, недовршена, усе-
љива, 5 ари плаца.
063/218-860. (192298)

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

ПЛАЦ на Кудељарцу, воћ-
њак, дозвољена градња, 13
ари. 064/921-01-57. (192671)

КАЧАРЕВО, кућа 130 м2,
спрат, усељива, 27.500.
064/271-74-67. (192581)

ПРОДАЈЕМ салаш 30,5
ари, северна зона, стари
црепајачки пут. 064/484-
92-94. (192726)

КУЋА, Змај Јовина 180 м2,
сређена, 100.000 евра. Тел.
060/034-31-11. (192723)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, 80 м2, на 16,5 ари, бли-
зу центра, нова. 060/028-
14-80. (192773)

ПРОДАЈЕ се кућа на новој
Миси, 6 ари плаца.
063/854-41-74. (192568)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-80.
(192773)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 160 м2,
две стамбене јединице, на
продају. 063/347-954.
(192903)

ВИКЕНДИЦА у Песку,

Векерле. Тел. 063/841-16-

27, 322-242. (192946)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на старој Миси, власни-
штво, 1/1. Тел. 064/196-08-
41. (192947)

ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објек-
тима, одмах усељива.
062/176-94-86. (191994)

ПЛАЦ 5 ари, дозвољена
градња, пут, струја, Зла-
борска бб. Тел. 064/423-
69-09. (192907)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (192954)

НА ПРОДАЈУ плац, нова
Миса, повољно. 377-982,
061/622-16-17. (192991)

НОВО Село, кућа на про-
дају, 100 м2, добра локаци-
ја, с помоћним објектима
и великом баштом. Тел.
062/845-04-32. (193004)

ПРОДАЈЕМ кућу у Сакула-
ма, ЈНА 2. 062/634-112.
(192650)

ЦАРА Душана, улични део
куће, без улагања, 16.500
евра, власник. 064/174-53-
37. (193006)

ХИТНО продајем 28,5 ари,
њива треће класе у војло-
вачком риту. 064/988-99-
10, 013/346-845. (192987)

ЈАБУЧКИ, преко пута
„Утве”, кућа 61 м2, двособ-
на, 7,2 ара, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (192984)

КАРАУЛА, укњижена
викендица, 40 м2, 31 ар,
струја, вода, 20.000. „Кров”,
060/683-10-64. (192984)

КОТЕЖ 1, петособна кућа
120 м2, 3,5 ари, комплетно
сређена, 82.600. „Кров”,
060/683-10-64. (192984)

ПРОДАЈЕМ, плац, башту
14 ари, Баваниште, 4.000.
063/878-40-52. (192979)
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ПРОДАЈЕМ плац на Ста-
ром Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (1929739

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам
за мању, доплата, договор.
063/748-72-63. (193019)

ПЛАЦ 3,6 ари, Улица Све-
тозара Шемића 60-а, Пан-
чево. Цена договор.
Милош, 066/520-25-65.
(193127)

ПРОДАЈЕМ викендицу са
гаражом и воћњаком 25
ари, у Долову, хиподром.
Тел. 313-716. (193048)

ЛЕПА квалитетна кућа,
Јабучки пут, укњижена,
канализација, намештај.
345-534, 064/246-05-71.
(193054)

ЈАБУКА, кућа спратна,
поткровље 13 х 10, плац
10,5 ари, Ђуре Ђаковића
14. 264-40-88, 063/170-32-
19, продајем грађевинску
дизалицу. (193062)
ПЛАЦ на продају, Миса
код стоваришта „Тмушић”,
4 ара. 064/959-42-79.
(193071)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,

покривена, грађевинска

дозвола, власник. 065/258-

87-77. (193072)

СОДАРА, део куће, 86 м2,

2,6 ари, засебно двориште.

063/779-72-93. (193087)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,

код Новог гробља. Тел.

064/324-07-25. (193083)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викен-

дица 84 м2, 8 ари плаца,

хитно. 063/880-57-99,

060/080-57-99. (1930949)

КУЋА код Стакларе, 100
м2, 7 ари, 43.000, може
замена за стан. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (193099)

КУЋА, Цара Душана, 120
м2, 4,5 ари, 65.000, продаја
или замена за мању кућу.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

КУЋА, нова Миса, незавр-
шена, 220 м2, може замена
за стан, 40.000, договор.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2, при-
земна, миран крај, може
замена за стан у Панчеву,
16 ари. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

КУЋА, Стрелиште, новија
градња, 200 м2, 5 ари плац,
миран крај, 75.000, дого-
вор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

ТЕСЛА, кућа, две стамбене
јединице, 4 ара, комплетно
реновирана, може замена.
064/218-15-72. (193104)

ПРОДАЈЕМ плац 17,4 ара,
Црепаја, ограђен, кућа 140
м2, само озидана, помоћни
објекат 30 м2. Тел. 062/193-
16-95. (193111)

ЦРЕПАЈА, 136 м2, 15,5 ари,
25.000, договор; Војлови-
ца, 80 м2, 15.000. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (193114)

ПЛАЦ на језеру Краљевац,
Делиблато, 37 ари, 130
евра/ар. 063/812-48-62.
(193103)

НОВО Село, трособна ква-
литетно грађена, плоча, 15
ари.  „Ивакс”, 064/376-80-
83. (193149)

ШИРИ центар, за рушење,

укњижена, 2 ара, 20.000.

„Ивакс”, 064/376-80-83.

(193149)

КУЋА на Маргити, 425 м2,
у изградњи, 8 ари плаца,
грађевинска дозвола, све
дажбине плаћене. 065/811-
31-92. (193138)

ПРОДАЈЕМ башту, 9 ари, на
Баваништанском путу код
старе кривине за Долово.
Тел. 013/315-923. (193152)
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ДЕО куће, засебан улаз,
почетак Стрелишта +
анекс, укњижен. 064/952-
19-80. (193185)

КУДЕЉАРА, плац од 5 ари
у Преспанској улици, про-
дајем. 343-390, 060/434-
45-01. (193190)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље на седмом километру
између Јабуке и Скробаре.
064/354-69-94. (193209)

ПРОДАЈЕМ хитно кућу,
повољно, у Б. Брестовцу.
Тел. 013/626-691, 065/628-
48-33, 064/470-97-06.
(193228)

ПЛАЦ на Златибору, 3 ара,
темељ, струја, вода, папи-
ри, може замена. 060/312-
90-00. (193216)

ВИКЕНДИЦА на Фрушкој
гори, 85 м2, 15 ари плаца,
може замена. 065/464-35-
38. (193216)

СТАРЧЕВО, кућа 90 м2, 10
ари, 38.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (193184)

КУЋА, 112 м2, Бавани-
штански пут, 10 ари,
40.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (193184)

КУЋА, Миса, сређена са
два одвојена стана на 6
ари. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (193184)

ПРОДАЈЕМ кућу на Бава-
ништанском путу од 83 м2.
Звати после 17 сати.
065/561-01-50. (194169)

КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, мањи плац, потпуно сре-
ђена, 30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (193225)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2. 064/902-
28-80, повољно, могућ
договор. (193202)

КУЋА, центар, 4,5 ари за
инвеститоре, одлична,
90.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (193230)

СТРЕЛИШТЕ, кућа три засеб-
на стана, 70.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

БАНАТСКО Ново Село,
нова кућа, сређена, 15 ари,
договор. „Гоца”, 063/899-
77-00. (193230)

ДЕБЕЉАЧА, 10.000 евра,
Црепаја 15.000; Старчево,
22.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

ШИРИ центар, кућа 100
м2, 25.000, хитно, кућа 60
м2, 6 ари, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем
и баштом у Долову.
064/470-57-51. (193233)

ПРОДАЈЕМ воћњак, стари
црепајачки пут, 32 ара, пун
род. 063/856-74-02. (193237)

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (193243)

МИСА, спратна, 142 м2,
1,17 ари, укњижена,
46.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (193243)

СТАРЧЕВО, добра, парке-
ти, 88 м2, 9 ари, 21.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (193243)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним селима.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (193243)

ГОРЊИ град, две завршене
нове куће, плац 5 ари,
75.000 или замена за стан.
332-522, 066/355-154.
(193262)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (193239)

ПЛАЦ, 7 ари, 1/1, може
пола, дозвољена градња код
Козарачке. 061/246-40-42,
013/263-82-64. (193273)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
објекат 60 м2, на 5 ари пла-
ца. 065/278-77-18.
(193277)

КУЋА прелепа, Котеж, два
нивоа, гаража, 55.000 евра,
договор. „Весна 2”,
066/937-00-13. (193293)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Краљевачка, Котеж 2, зва-
ти од 16 до 21. 063/537-
003. (193287)

ЦЕНТАР, улични део куће,
63 м2, реновирано, вла-
сник. 063/722-31-93.
(193268)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (193300)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, стара
Миса, грађевински.
062/830-85-42. (193307)

МАРГИТА, солидна кућа,
110 м2, на 5 ари плаца, дого-
вор. 065/357-81-38. (193308)

НОВА кућа на продају, 180
м2, Војловица, 55.000.
061/604-99-93, 063/784-
71-34. 

НОВА кућа на продају, 180
м2, Војловица, 55.000.
061/604-99-93, 063/784-
71-34. (193304)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси (два засебна стана).
Тел. 063/472-433, 063/440-
447. (193310)

ПРОДАЈЕМ кућу, Макси-
ма Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (193312)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту,
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (193315)

КУЋА на Караули, 500 м2 +
14 ари плаца, 1/1, 58.000
евра. Тел. 061/269-82-13.
(193368)

10 АРИ плаца, Караула,
вода, струја, Рибарска,
18.000 евра. Тел. 061/269-
82-13. (193368)

КУЋА 120 м2, с локалом, С.
Саве, 1/1, 45.000 евра,
замена за стан до 30.000
евра уз доплату. Тел.
061/269-82-13. (193368)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 15 сати. Тел.
064/280-22-80. (193372)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, врло
повољно. Новосељански
пут. 066/385-289. 

ОХРИДСКА, Кудељарац,
плац 14 ари, може мање,
доступна струја, вода, канали-
зација. Тел. 064/850-71-31.
(193366)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућ-
ну етажу од 100 м2, за
мањи стан уз доплату.
066/377-335. (193336)

НА ПРОДАЈУ пољопри-
вредно земљиште прве кла-
се, 44 ара, 13 м2, на парцели
2263, к. о. Војловица, хитно,
повољно. 064/139-83-92.
Жељко. (193341)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем
90 х 17, Војловица. Тел.
367-118. (193323)

КУЋА на продају у Качаре-
ву, цена по договору.
065/260-17-14. (193320)

ПРОДАЈЕМ кућу 220 м2,
центар, 105, ексклузивна.
„Ковачевић”, 064/317-91-30.

КУПУЈЕМ кућу на Тесли
до 55.000. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(193099)

КУПУЈЕМ викендицу у
кругу до 30 км од Панчева,
са струјом и водом, до
7.000 евра. 060/151-14-11.
(193108)

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

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

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,

Котеж 2, веома добар распо-

ред, интересантан, власник.

062/112-63-25. (192250)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, цен-
тар, трећи спрат, ЦГ, изу-
зетна локација, власник.
062/112-63-25. (192250)

У БЕОГРАДУ, на Карабур-
ми, продајем две гарсоњере,
по 30 м2, II и IV спрат, без
лифта, тераса, паркинг, ЕГ.
063/867-40-25. (192400)

ПАНЧЕВО, продајем стан,
кућа, 67 м2, фронт, Марка
Краљевића, власник.
063/757-97-22. (192514)

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

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2, I
спрат, ЦГ, без улагања, повољ-
но. 064/323-91-93. (192566)

ПРОДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, 57 м2, без посредника.
Тел. 013/231-76-43. (192906)

ПРОДАЈЕМ стан, 58 м2,
приземље, ЦГ, реновиран,
Стрелиште. 064/119-10-63.
(192912)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан
од 66 м2, на Котежу 2, призе-
мље, погодан за тиху делат-
ност. 062/311-955. (192931)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распо-
ред, интересантан, власник.
062/112-63-25. (192250)

СТАН, 74 м2, улични део +
три шупе, за адаптацију,
фиксно 16.000. 370-411.
(192945)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, 47 м2,
повољно. 063/844-39-44.
(192952)

МЕЊАМ троипособан
стан, Котеж 2, за две мање
стамбене јединице.
065/834-43-64. (192952)

ТЕСЛА, двособан, 64 м2,
III, ЦГ, тотално ренови-
ран, гаража испод зграде.
065/372-12-82. (192992)

УКЊИЖЕН стан, 100 м2,
велика тераса, дворишни,
први спрат, 620/квадрат,
Његошева. 060/027-10-46,
066/345-009. (193010)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште,
гаража. 064/938-41-99.
(193012)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар,
једнособан, 37 м2, III, ЦГ,
само 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (192984)

СТРОГИ центар, одличан
двособан 52 м2, III, ЦГ, без
улагања, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (192984)

ЈЕДНОСОБНИ, ЦГ, цен-
тар, леп, 20.000; Тесла, 37,
25.000; Миса, 23.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (192970)

СОДАРА, једноипособан,
тераса, сређен, усељив, 26.000,
договор. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (192970)

ГАРСОЊЕРА, лепа двори-
шна, усељива, полунаме-
штена, 12.000, договор.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (192970)

ТЕСЛА, 40, II, тераса, 25.000;
двособан, ЕГ, одличан,
30.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (192970)

СОДАРА, двособан стан 57 +
23 м2, тераса, укњижен, ком-
плетно реновиран, две кли-
ме, XI спрат. 060/344-75-89,
064/344-75-75. (192983)

СОДАРА, 38 м2, једносо-
бан, ЦГ, VII спрат, тераса,
два лифта, власник.
060/555-25-42. (193022)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на новој Миси.
060/362-78-71. (193026)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, прода-
јем или мењам за већи. Тел.
013/251-03-54. (193029)

ТЕСЛА, трособан стан,
продајем или мењам за
мањи. Тел. 069/251-03-54.
(193029)

ПРОДАЈЕМ мањи двори-
шни стан на Содари.
060/433-17-57. (193033)

СТРЕЛИШТЕ, центар, тросо-
бан, 80 м2, VII, лифт, 36.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)
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СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена
за мањи. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, IV, ЦГ, лифт, уредан,
28.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(193035)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, III, TA, зграда поред
Музеја, 20.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(193035)

КОТЕЖ 2, почетак, двосо-
бан 60 м2, IV, 33.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)

ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, ТА,
укњижен, 50.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(193035)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 22.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, јед-
нособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (193035)

ЦЕНТАР, дворишни, јед-
нособан, 24 м2, за сређива-
ње, 9.500. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(193035)

ГАРСОЊЕРА, зграда, I
спрат, 24 м2, намештено,
сређена, шупа, 14.000.
„Тина РС”, 060/709-72-99.
(193124)

НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен, вла-
сник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2,
може да се прошири.
064/170-57-10, 065/824-
39-44. (193076)

ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру Панчева, од 45 м2.
069/217-28-60. (193092)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-
71-74. (193095)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 м2 пословног просто-
ра, центар, 36.000.
064/186-50-87. (193097)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, ЦГ
са могућношћу искључења
грејања, 31.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (193099)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
две терасе, само 37.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

ЦЕНТАР, 57 м2, тераса, ЦГ,
прелеп потпуно сређен
стан, 40.000, договор.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

ЦЕНТАР, 65 м2, две терасе,
лифт, 12/13, одличан,
45.000, мпоже замена за
мањи уз доплату. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (193099)

ТЕСЛА, IV, TA, двособан,
добар распоред, 25.500,
хитно. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

ТЕСЛА, ВПР, ЦГ, двоипо-
собан, реновиран, гаража у
згради, 48.000, договор.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

ТЕСЛА, II ТА, новија град-
ња, 23.000, 30 м2. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (193099)

ГОРЊИ град, I, ЕГ, новија
градња, 85 м2, зидана гаража,
65.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (193099)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру. 065/353-07-57.
(193040)

СТАН, 64 м2, Карађорђева
2-е, IV спрат, лифт, ЦГ,
двостран, укњижен, вла-
сник. 061/152-51-77.
(193110)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан, I
спрат, без грејања, 37.000
евра. 064/128-91-70,
063/194-34-94. (193115)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, IV,
ЦГ, лифт, 28.000, договор;
53 м2, II, TA, 24.000. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (193114)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2, III, ЦГ, тераса,
21.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (193114)

ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, норве-
шки, ПВЦ, 30.000, договор.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (193114)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
ВП, ЦГ, тераса, 22.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (193114)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
III, ТА, тераса, одличан,
30.000, договор. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(193114)

КОТЕЖ 2, 60 м2, III, ЦГ,
тераса, почетак Кикинд-
ске, 35.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(193114)

ДВОРИШНИ, 54 м2, Жарка
Зрењанина, ПВЦ, 13.500.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (193114)

НОВ неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12, гале-
рија, дуплекс, једнособан
+ галерија, леп и миран
крај, квалитетна зграда, IV,
нема лифт, 17.500, без
посредника, укњижење у
поступку. 065/567-56-78.
(193138)

СТРЕЛИШТЕ, 3,0, 64 м2,
ЦГ, лифт, поткровље,
25.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (193149)

МАРГИТА, улични део 40
м2 + 15 м2, потребна адап-
тација, 15.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (193149)

ТЕСЛА, 41 м2, I, TA, без
улагања, 27.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (193149)

КОТЕЖ, 2.0, 53 м2, V,
Тесла, 57 м2, ЦГ, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(193149)

ДВОРИШНИ близу цен-
тра, 45 м2, 18.000; 35 м2,
14.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (193149)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Даки-
ћа, двособан стан са
даљинским грејањем, лиф-
том и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(193154)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 42.000 евра.
069/339-29-90. (193162)

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-
ри, 75 м2, I спрат, ЦГ, може
замена за мањи, 1–1,5,
Тесла, Котеж 1. 064/616-
47-67. (193166)

СОДАРА, једнособан, 38
м2, ЦГ, V спрат, два лифта,
укњижен, 22.500. 060/555-
25-42. (193022)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, у кин-
дер згради. 063/102-94-45.
(193172)

ХИТНО продајем трособан
стан на Стрелишту.
066/920-02-07. (193178)

КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, тера-
са, реновиран, одмах усе-
љив, Радова зграда, 31.000.
063/808-95-53. (193182)

ЦЕНТАР, четворособан,
нов, усељив, 59.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(193184)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
нов, усељив, 43.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(193184)

СТРОГИ центар, двособан
сређен, ЦГ, 46.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(193184)

СОДАРА, жута фасадна
цигла, двособан, сређен,
45.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (193184)

СОДРА, двособан и двои-
пособан, III, ЦГ, договор,
хитно. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (193184)

КОТЕЖ 1, једнособан, 30
м2, I, ЦГ, 21.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(193184)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
Тел. 063/154-22-74.
(193188)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
у строгом центру Панчева,
67 м2, IV спрат, централно
грејање, власник. 064/412-
80-98. (193197)

СТАН, Котеж 2, II, 62 м2,
VI спрат. 064/617-02-29,
066/631-73-56. (193204)

СТРЕЛИШТЕ, 70 м2, одли-
чан, укњижен, власник, без
посредника, екстра локаци-
ја. 064/810-72-73. (193206)

ПРОДАЈЕМ или мењам
апартман 41,7 м2, на Копа-
онику. 060/386-47-06.
(193216)

ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику, може замена.
060/312-90-00. (193216)

НОВ стан у згради, близу
центра, 50 м2, грејање гас.
064/049-62-72. (193219)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру. 013/351-
598. (193224)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру, изнад СДК.
063/706-39-76. (193224)

КОТЕЖ 2, 64 м2, двособан,
ВП, ЦГ, одмах усељив,
34.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (193225)

КОТЕЖ 2, 42 м2, III, ЦГ,
једнособан, 24.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (193225)

ТЕСЛА, 29 м2, једнособан,
X, ЦГ, 17.000, договор, усе-
љив; 30 м2, VII, ЦГ, 20.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (193225)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I, ЦГ,
двособан, 30.000; 53 м2, VI,
ЦГ, 27.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (193225)

ТЕСЛА, новија градња, 50
м2, двособан, комплет сре-
ђен, II, ЕГ, двостран,
32.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (193225)

СОДАРА, 66 м2, трособан,
II, ЦГ, усељив, 36.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (193225)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, ВП,
ЦГ, једноипособан, 21.500.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (193225)
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КОТЕЖ 2, 80 м2, трособан,
III, усељив, ЦГ, 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (193225)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
нов, ЕГ, 42.000; 68 м2, за
реновирањe, 37 м2. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

ЦЕНТАР, нов, 40 м2, једно-
ипособан, 26.000; 85 м2,
четворособан, нов, 50.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(193230)

ЦЕНТАР, дворишни стан,
44 м2, 12.000; 64 м2, 17.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(193230)

ТЕСЛА, 44 м2, леп двосо-
бан, 25.000; 53 м2, двосо-
бан, реновиран, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(193230)

ТЕСЛА, 58 м2, двособан,
комфоран, најбоља лока-
ција, 35.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(193230)

СТРЕЛИШТЕ, 48 м2, леп
распоред, 27.000; 80 м2,
трособан, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

ТЕСЛА, трособан, 70 м2,
хитно, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
леп, 32.500; трособан, 74
м2, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипо-
собан, хитно, 27.000, без
улагања. „Гоца”, 063/899-
77-00. (193230)

СОДАРА, 45 м2, 25.000; 38
м2, једноипособан, 23.000;
60 м2, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193230)

СОДАРА, 54 м2, двособан,
28.500; 59 м2, леп ренови-
ран двособан, договор.
063/899-77-00, „Гоца”.
(193230)

ТЕСЛА, двособан, IV, без
лифта, ЦГ. 066/954-33-05.
(193232)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи у центру, четворосо-
бан, Котеж 2. 063/856-74-
02. (193237)

ПРОДАЈЕМ двособан,
четврти спрат, није
последњи, Тесла, има
лифт. 063/856-74-02.
(1903237)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
Тел. 065/398-98-99.
(193240)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, кухиња, 17.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (193243)

КОТЕЖ 2, I део, сређен,
једноипособан, 47 м2, ВП,
31.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (193243)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова 9.000–20.000 евра.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (193243)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, ЦГ, II, 71 м2, два
мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(193243)

ПРОДАЈЕМ стан 90 м2,
центар, I спрат, ЕГ, цена
договор. Тел. 061/533-27-
40, 065/849-09-38.
(193254)

СОДАРА, двособан, IV, ТА,
65 м2, 28.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(193255)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,

44 м2, 24.000. „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30.

(193255)

МАРГИТА, двоипособан,

ВПР, I, 55 м2, ЕГ гас,

40.000. „Премиер”, 352-

489, 063/800-44-30.

(193255)

СТРЕЛИШТЕ, прода-

јем/мењам једнособан, 38

м2, V, ЦГ, 22.000. „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-

30. (193255)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VI, 53 м2, ЦГ, 26.500. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (193255)

КЕЈ, војне зграде, двоипо-
собан, ВПР, 61 м2, ЦГ,
32.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(193255)

7. ЈУЛА, двособан, ВПР, 54
м2, ТА, 18.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(193255)

ПРОДАЈЕМ тавански про-
стор у новој згради, на
Миси, 100 м2, спреман за
адаптацију у један или два
стана, са свим прикључци-
ма, 13.000, власник.
065/333-55-25. (193259)

ЦЕНТАР, трособан од
32.000, Содара двособан,
26.000. „Јанковић”, 348-
025. (193263)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 36.000; једноипособан,
48, 22.000. „Јанковић”,
348-025. (193263)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, тросо-
бан, III, ЕГ, сређен, ПВЦ.
064/317-91-30, „Коваче-
вић”. (139264)

ТЕСЛА, двособан, 54 + Т, I,
ТА, сређен, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(193235)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
25.000.  „Мустанг”,
069/226-66-58. (193235)

ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2 + тераса, 34.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(193235)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, I, ЦГ,
25 м2, 17.500. „Мустанг”,
069/226-66-58. (193235)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62

м2, парно, лифт, потпуно

сређен, ново купатило,

ПВЦ столарија, паркет,

сигурносна врата, интер-

фон, без посредника,

испод 600 евра/квадрат.

064/260-05-34. (193272)

МЕЊАМ трособан стан на

IV спрату, без лифта, за

мањи, 1,5. 060/550-99-44.

(193274)

ТЕСЛА, двособан, ренови-

ран, лифт, ЦГ, 33.000,

договор. „Весна 2”,

066/937-00-13. (193293)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II

спрат, хитно, 38.000 евра.

„Весна 2”, 066/937-00-13.

(193293)

КОТЕЖ 2, IV спрат, двосо-

бан, договор. „Весна 2”,

066/937-00-13. (193293)

ПРОДАЈЕМ стан, центар,

Ковински пут, легализова-

не грађевинске плацеве.

064/276-04-75. (193294)

СТАН и две гараже, нова

градња, бошова бушилица,

шлајферица и тестера за

обраду. 060/335-85-99.

(193317()

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,

близу школе, обданишта,

Стрелиште. Тел. 064/992-

62-07. (и)

ОДМАХ усељив трособан

стан, Стрелиште, два

мокра чвора, прода-

јем/мењам за стару кућу.

064/340-26-43. (193318)

ТЕСЛА, близу „Авива”

комплетно сређен, високо

приземље, 50 м2, ЦГ,

40.000 евра. 064/514-05-

06. (193370)

ДВОСОБАН комфоран

стан, 64 м2, одмах усељив,

сређен, Котеж 2, цена

договор. 063/759-17-31.

(193335)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,

велика тераса, 31.000, про-

дајем/мењам. 064/266-25-

80. (193340)

ПРОДАЈЕМ стан 80 м2, II
спрат, новоградња, Котеж
2, Милорадовић. 062/804-
55-82. (193348)

КОТЕЖ 2, 63 м2 + тераса,
ЦГ, приземље, 34.000.
Некретнине „Самиго
инвест”, 353-952, 062/886-
56-00. (193361)

КОТЕЖ 1, 46 м2, приземље,
договор. Некретнине
„Самиго инвест”, 353-952,
062/886-56-00. (193361)

ТЕСЛА, гарсоњера 24 м2,
приземље, сређена, 17.000.
Некретнине „Самиго
инвест”, 353-952, 062/886-
56-00. (193361)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
нов, 44 м2, I, ТА, нов.
„Ковачевић” 063/317-91-
30. (139264)

КУПУЈЕМ стан на Тесли до
45 м2, ЦГ, или ТА грејање,
ниже спратности. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (193099)

КУПУЈЕМ стару кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (193104)

КУПУЈЕМ станове, испла-
та одмах. 064/317-91-38.
(193264)

ИЗДАЈЕМ кућу, полунаме-
штену, у Војловици.
060/366-73-51. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, полу-
намештен стан, на Стрели-
шту, ЦГ, клима. 064/672-
01-91. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ТА, Тесла, у близини „Ави-
ва”. 064/121-25-67. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен стан. Немањина
8. Тел. 063/436-828. (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ, центар, тросо-
бан, грејање, клима, теле-
фон, ненамештен, други
спрат. Тел. 064/280-60-53.
(192325)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу.
030/590-613, 063/807-01-
13. (и)

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

ЈЕДНОИПОСОБАН, полу-
намештен, 42 м2, ЦГ,
Котеж 1, 120 евра + депо-
зит. 060/302-82-22. 

ИЗДАЈЕМ реновирани дво-
ришни стан с посебним
улазом, у центру. 064/076-
86-67. (192918)

КОТЕЖ 2, издајем двосо-
бан стан на другом спрату,
звати од 17 до 20 сати. Тел.
317-784, 061/186-80-11.
(192929)

ИЗДАЈЕМ за самце у цен-
тру нов једнособан ком-
плетно намештен стан.
062/524-746. (192932)

ИЗДАЈЕМ стан у Аксентија
Максимовића. 064/866-22-
54. (192936)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-

штен стан на Котежу 1. Тел.

063/847-34-80. (192943)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, други спрат,

Содара. Тел. 063/759-98-

77. (1929449)

НАМЕШТЕН двоипособан

стан, Котеж 1, СББ, ЦГ, кли-

ма, телефон. 064/255-86-79,

063/803-14-86. (192948)

НАМЕШТЕНА соба за сам-
ца с употребом купатила.
371-262. (192949)

ТЕСЛА, леп намештен јед-
нособан стан, клима,
интернет, кабловска, ТА.
063/277-025. (193128)

ЈЕФТИНО издајем намеште-

ну гарсоњеру, ужи центар.

063/810-92-39. (193131)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
Јадранска 46, нова Миса,
полунамештен. Тел. 373-
201. (193080)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, центар, IV спрат, ТА
пећ у стану. 061/605-19-
07. (193077)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
једнособан стан, 80 евра,
Максима Горког 96. Тел.
060/517-82-53. (193084)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан у згради, без греја-
ња, Содара. 064/950-23-40,
013/344-167. (193083)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, ТА, наме-
штену, 100 евра, депозит.
064/186-50-87. (193097)

ЈЕДНОИПОСОБАН наме-
штен стан, Котеж 2, призе-
мље, издајем на дуже.
061/195-19-10. (192939)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (192986)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан на Котежу 1,
ТА грејање, новоградња,
мале комуналије, 110 евра,
плус депозит. 063/281-891.
(192972)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан, клима, грејање,
кабловска, спрат, Миса.
060/357-82-21. (192958)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипосо-
бан, ТА, Тесла, зграда, нена-
мештен. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (192960)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, ЦГ. Тел.
064/072-06-92. (и)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан код нове Поште, ЦГ,
телефон. 064/383-34-85.
(193017)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан, 44 м2, Котеж 2,
реновиран. 062/810-05-14.
(193020)

ИЗДАЈЕМ собу/стан у цен-
тру града, 80/150 евра.
062/886-57-15. (193015)

НАМЕШТЕН стан, Стевана
Шупљикца 125/25, 52 м2,
од 1. априла 2015.
065/853-30-46. (193032)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(193028)

КОТЕЖ 1, издајем наме-
штен једнособан стан сам-
цу. Новосадска 21.
062/384-290.(193040)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, 100 евра.
060/351-20-39. (193039)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру сам-
цу. 065/353-07-57. (193040)

ДЕВОЈЦИ самици издајем
собу, близу школе „Мика
Антић”. Тел. 063/898-07-
39. (193042)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у центру, са гаражом.
064/850-70-69. (193044)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 63 м2, на
Содари, IV спрат, ЦГ. Тел.
063/876-19-81. (193063)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком.
066/618-81-44. (193047)

ИЗДАЈЕМ повољно наме-
штену гарсоњеру, засебан
улаз, Котеж 1. 060/377-70-
01. (193133)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен комфоран стан, гре-
јање, центар Стрелишта.
063/325-622. (193134)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан, Стре-
лиште, зграда, преко пута
„Авива”. 064/278-43-46.
(193140)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж 1,
ВП, ЦГ. 063/828-88-97.
(193159)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан у строгом
центру града, изнад „Рај-
фаизен банке”. Тел.
063/709-86-64. (193158)

ИЗДАЈЕМ намештен тро-
собан стан на Тесли. Тел.
060/550-99-44. (193274)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, Котеж 2, на дуже вре-
ме. 066/342-243. (193275)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан, Котеж 2.
064/672-11-74. (193270)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ВП, ЦГ, наме-
штен. Тел. 069/100-30-31.
(193276)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 38
м2, Котеж 2, ЦГ, VI спрат,
повољно. 066/314-760.
(193285)

ИЗДАЈЕ се комплет наме-
штен стан 37 м2, на Сода-
ри. 064/396-25-35.
(193291)

ИЗДАЈЕ се намештена соба
у центру. 063/761-03-56.
(193181)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, празан, клима.
062/871-06-52. (193192)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру, са ЦГ,
климом. 061/516-11-01.
(193203)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком. Сло-
бодан. 064/276-27-24.
(193205)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
једнособан. 064/422-08-25,
063/701-22-45. (193208)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен дворишни
стан код Болнице.
063/809-51-72. (193218)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан у центру, ЦГ.
063/713-50-75. (193175)

ИЗДАЈЕМ нов мањи двори-
шни стан празан или наме-
штен, засебан. 064/130-36-
02. (193314)

ДВОСОБАН ненамештен
стан на Стрелишту, први
спрат, 60 м2, ЦГ, интерфон,
телефон, гаража, 80 евра.
063/805-74-70. (193316)

ПОВОЉНО издајем наме-
штену гарсоњеру у Самач-
ком. 063/807-01-13,
030/590-613. (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен леп стан, 37
м2, Котеж 1, 90 евра.
060/615-60-15, Дејан.
(193298)

ИЗДАЈЕМ на дуже полуна-
мештен стан, Котеж 2, тре-
ћи спрат, ЦГ, лифт, клима,
одличан. 064/901-86-20.
(193330)

ИЗДАЈЕМ празан стан код
Аутобуске, 40 м2. 064/119-
64-47, 252-13-66. (193326)

ИЗДАЈЕМ комфоран тро-
собан стан у центру града.
Тел. 063/195-02-63.
(193327)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
посебна целина. 063/112-
44-64, 065/409-74-31,
013/347-737. (193333)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Миси, на дуже вре-
ме. 064/274-00-63,
013/379-077. (193358)

ГАРСОЊЕРУ већу, наме-
штену, паркет, грејање,
близу центра издајем.
060/555-85-62. (193337)

НАМЕШТЕН мањи двосо-
бан стан, издајем, паркет,
грејање, близу центра.
061/689-86-22. (193337)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
ненамештен, трособан
стан у приватној кући, с
посебним улазом и посеб-
ном струјом. Тел. 064/137-
48-67. (193346)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан, самцу, засебна

кућа, Стрелиште, ТА. Тел.

066/361-474. (193338)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, први спрат,
паркинг, мирно место.
064/238-68-94. (193342)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Ул. Марка Краљевића,
Панчево. Тел. 342-494,
064/217-51-89. (193353)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Котеж 2, у приватној
кући. 013/311-849,
063/124-55-89. (193365)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
приземље, празан, сређен,
централно грејање, усељив
одмах. 064/842-16-00.
(193367)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
града. 064/440-56-05.
(193369)

НАМЕШТЕН стан, 80 евра
и новоградња, ТА, клима,
код хотела. 064/122-48-07.
(193376)

ИЗДАВАЊЕ стана, Петра
Кочића 4/9, Тесла. Ненад,
064/424-88-28. (193379)

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

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
локал 40 м2, на прометном
месту, Димитрија Туцови-
ћа 53. 063/867-40-25,
063/889-93-11. (192400)

ПРОДАЈЕМ канцеларијски
простор, 40 м2, ЦГ, призе-
мље, могућа адаптација у
стан. 064/942-53-22.
(192446)

ИЗДАЈЕМ локал, 21 м2,
Браће Јовановића 77, бли-
зу Зелене пијаце. Тел. 333-
811. (192997)

ИЗДАЈЕМ два локала у
Његошевој, погодно за орди-
нацију, фризерски салон,
сређено, с телефоном и
један већи локал у Његоше-
вој, погодан за играонице,
кладионице, сређено, с теле-
фоном, повољно. 064/393-
08-90. (193004)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 120 м2, Мите Топало-
вића 10, (код Социјалног).
063/278-151. (192987)

ИЗДАЈЕМ пословно-мага-
цински простор 70 м2.
060/367-27-50, 061/756-
55-50. (192928)

КИОСК, разрађен, с дозво-
лом, продајем повољно.
Тел. 064/582-22-68.
(193021)

ИЗДАЈЕМ локал, Лава Тол-
стоја, 23 м2, близина пија-
це, грејање, телефон. 333-
058. (193041)

ИЗДЈЕМ локал, 20 м2, лукс,
wi-fi бесплатно, код пија-
це, 150 евра. 064/497-21-
32. (193053)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, погодан за све делат-
ности, на магистралном
путу Панчево-Вршац,
одмах на излазу из Панче-
ва. Простор је 100 м2, плус
трпезарија и мокри чвор,
ограђено двориште.
064/207-19-88. (193064)

Четвртак, 2. април 2015. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23

СТАНОВИ 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОТРАЖЊА 

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ



ЛОКАЛ-канцеларија, цен-
тар, продајем/мењам. 345-
534, 064/246-05-71.
(193054)

ИЗДАЈЕМ локал, Његоше-
ва 2, центар, шеталиште,
два излога, 60 м2. 063/745-
64-26. (193139)

ПОВОЉНО издајем локал
у центру, 23 м2. 064/267-
72-17. (193147)

ПОСЛОВНИ простор у
Његошевој за разне наме-
не, 28 м2 + галерија.
064/427-54-49. (193151)

ЦЕНТАР, 14 м2, 100 евра,
бувљак 40 м2, издавање.
063/240-817. (193161)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, или мењам
за ауто пик-ап, трактор.
063/224-362. (193145)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пијаце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (193145)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. 063/808-58-16.
(193091)

ПРОДАЈЕМ/издајем лока-
ле у центру Стрелишта од
39 и 81 м2. Тел. 064/267-
71-74. (193095)

ПРОДАЈЕМ/издајем хале са
пословним простором (800
+ 720 + 360 м2) код „Млека-
ре” Панчево. 314-966,
063/240-815. (193096)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал
за фризере, може и козме-
тичаре, Цара Душана.
013/210-12-05, 064/329-
37-84. (193102)

ИЗДАЈЕМ магацин, радио-
ницу 200 м2, на Миси.
064/482-65-53. (193107)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
локал 85 + 85 м2, Змај Јови-
на 24. 063/241-758. (193110)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем/издајем локал у кин-
дер згради, 29 м2. 063/102-
94-45. (193178)

ПОВОЉНО продајем
киоск на аутобуској стани-
ци, рено лагуну, фијат тем-
пра караван. 061/156-26-
00. (193183)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, ауто-
буска станица, излог, тенда,
рефлектори, ве-це, клима.
062/120-29-92. (93190)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, излог, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (193201)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 25
м2. 065/464-35-38. (193210)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
продајно-канцеларијски
простор. Његошева.
064/994-13-16. (193201)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (193352)

НА ПРОДАЈУ алуминијум-
ски киоск за кокице.
064/866-25-67. (193306)

ИЗДАЈЕМ локал на два
нивоа, поред Зелене пијаце,
30 м2. 063/346-662. (193374)

ЛОКАЛ 45 м2, Цара Душа-
на 36-б, издајем или про-
дајем. 063/255-186. 

ПОТРЕБНЕ конобарице,
искусне, за кафану, Ново
Село. 063/555-770. (192988)

ПЕНЗИОНЕРКИ потребна
девојка, непушач, за
помоћ у кући, стан и храна
обезбеђени. 064/492-36-
96. (193137)

ПОТРЕБНИ кувари, пица-
мајстори и продавци са иску-
ством за рад у Паста бар-у, у
Београду. Отварање ускоро.
013/377-230. (193129)

ПОТРЕБНИ озбиљни рад-
ници за перионицу Анти-
ка, доћи лично, Стевана
Шупљикца 77. (192982)

ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством. 063/429-192.
(193034)

ПОТРЕБАН радник са иску-
ством у перионици аутомо-
била, с возачком дозволом.
063/281-954. (193086)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне радни-
це за рад на роштиљу.
063/897-55-04. (193094)

ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену. 062/825-27-
25. (193186)

ПОТРЕБАН ноћни чувар,
предност лица у пензији,
доћи лично, Жарка Зрења-
нина 68. (и)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребни мушко-женски
фризери. Тел. 063/187-55-
26. (193357)

САЛОНУ лепоте „La Vida
De Ela”, потребна радница
са искуством, педикир,
маникир, депилација, као
и девојке у сврху модела за
рекламу. 063/734-82-31.
(193301)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у месари, оба-
везно искуство. 063/362-
427. (193247)

КАФИЋУ „Мода бар”
потребни конобари/коно-
барице, Карађорђева 9.
(193370)

МЕЊАМ пелене старијим
особама на сат. 060/421-
05-91. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ВЛАГА! Решите се влаге
заувек! Машинско сечење
зидова. Постављање дома-
ћег кондора В3, В4, руски
кондор. 20 година успе-
шног рада! Тел. 062/427-
614. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо влажне
зидове, дајемо гаранцију.
060/691-01-13. (188533)

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

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (191334)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85. (191327)

КЕРАМИЧАР, искусан,
педантан и повољан и
молер, тражи посао.
061/203-70-87. (192396)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 013/602-701,
064/341-79-60. (192619)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(192528)

МАТЕМАТИКА за све.
Часови. Искусна дипломи-
рана професорка матема-
тике. 343-370. (192925)

РАДИМО све физичке
послове, рушење кућа,
крчење плацева, обарање
стабла, ископи, одношење
непотребних ствари, итд.
064/122-69-78. (192921)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, кречење улаза
зграда, на рате. 063/893-
39-94. (192924)

ЧАСОВИ српског, повољ-
но. 063/611-837. (192903)

Б Р А В А Р - З А В А Р И В А Ч ,
израда и монтирање над-
стрешница, ограда, капија,
заштине решетке. 062/816-
33-84. (192935)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (192935)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове теле-
визора. 064/437-64-33.
(192933)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
електричарски, водоинста-
латерски послови, повољ-
но. 060/521-93-41.
(192505/р)

ОЗБИЉНА жена с иску-
ством чувала би дете, пре-
порука, чувала би старо
лице. 064/425-58-51,
013/353-528, после пет
сати. (192940)

СРПСКИ, часови припре-
ма пријемних за средње
школе и факултете.
064/462-37-64. (192930)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање
ТВ и сателитских антена.
063/186-32-39. (192956)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (192905)

ОСПОСОБЉАВАЊЕ деце
са оштећењем за свако-
дневне активности и уче-
ње, виши радни терапеут.
065/453-53-62. (192902)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде,
гараже, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-59-
43. (192995)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, унутрашњости ауто-
мобила, тепиха, душека.
Наташа. 361-474, 060/361-
47-41. (193003)

ЧАСОВИ математике,
хемије, физике за основну
и средњу школу. Двочас
700 динара. Тел. 060/343-
96-10. 8192990)

МАЛТЕРИСАЊЕ, ренови-
рање кровова, зидање, кре-
чење, стиропор, фасаде,
повољно. 063/865-80-49.
(192989)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (193000)

ОЏАЧАР на располагању.
310-145, 060/633-05-01.
(192965)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, развод-
них табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (191981)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (193029)

ЛОГОПЕД, индивидуални
рад са децом. 064/121-17-
92. (193136)

КОШЕЊЕ траве, травњака,
крчење корова, подсецање
дрвећа, дворишта, воћња-
ци. 063/844-61-13.
(193142)

СПРЕМАЊЕ, повољно.
063/848-04-12. (193134)

СПРЕМАМ станове и
пословне просторије,
пеглам, чувам децу, пома-
жем старима. 063/591-658.
(193132)

ЧАСОВИ српског језика,
припрема за завршни
испит, повољно. 060/502-
50-72. (193046)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена спрема станове, кан-
целарије, ординације.
063/430-409. (193057)

ДЕПИЛАЦИЈА, најповољ-
нија у граду. Биља.
064/165-27-06. (193062)

БРАВАРСКЕ услуге, уград-
ња сигурносних врата,
израда, монтирање и ауто-
матизација капија и гара-
жних врата. 063/800-70-
56. (193065)

ДРВЕОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (193076)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (193090)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и сред-
њошколцима. Хемија, при-
према за пријемни испит
за факултете. Милица,
063/894-16-15. (191303)

РАДИМ теренски меди-
цински педикир и депила-
цију целог тела. Козмети-
чар. 064/455-67-15.
(193109)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
поправка старе, уградња
нове инсталације, санита-
рија. 062/382-394.
(193103)

ПОПРАВКЕ, све врсте сит-
них поправки, столарија,
браварија, санитарија.
Слободан, 063/865-80-74.
(193118)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, сече-
ње дрвећа, вађење пањева,
крчење и кошење. 064/196-
17-32. (193120)

ДОВОЗИМО песак у џако-
вима на вашу адресу и
остали материјал, тражим
посао. 064/550-23-66.
(193324)

КЕРАМИЧАРИ, најпозна-
тији, најквалитетнији, нај-
повољнији, комплетне
адаптације, превоз мате-
ријала. 063/191-69-75.
(193323)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, тра-
касте завесе, венецијане-
ри, поправљам, уграђујем.
063/882-25-09. (193331)

ВРШИМ поправку,
ремонт, фарбање ТА пећи,
повољно. 062/974-14-04.
(193356)

ДИГИТАЛНА телевизија,
постављање, програмира-
ње, гаранција две године.
Програмирање телевизо-
ра. 064/167-04-77,
013/251-77-24. (193311)

КЕРАМИЧАР, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(193297)

СЕРВИС и монтирање кли-
ма, поправка бојлера, шпо-
рета, ТА пећи. 061/637-07-
50. (193269)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, врата, терасе,
капије, рукохвати, решет-
ке, израда и од прохрома
ситне поправке, врло
повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (193271)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ и
керамичарски радови,
адаптација купатила и
кухиње, санитарија, одгу-
шења, водоинсталатер и
керамичар траже посао.
Позовите 0–24. 061/637-
39-92, 062/153-13-58.
(193278)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
повољно одгушење купати-
ла, канализације, замене,
поправке. 331-657,
064/495-77-59. (193279)

СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
пословног простора.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (193282)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације куаптила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (193286)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. 065/334-
23-38. (193288)

ДУБИНСКО прање тепиха
и мебл намештаја кирби-
јем. 063/755-76-98.
(19316)

ЕНГЛЕСКИ, италијански,
латински, часови, превође-
ње. 063/730-69-06.
(193211)

СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење подрума, шупа,
тавана и слично. Дејан.
013/341-571, 065/440-97-
00. (193220)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (193220)

КЕРАМИЧАР с
дугoгодишњим искуством
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-75.
(193226)

КУЋНА нега и помоћ у
кући. 064/420-74-87.
(193164)

ПОМОЋ у кући, одржава-
ње просторија, нега слабо
покретних. 061/198-06-03.
(193236)

КОСИМ траву на равним и
неравним површинама,
повољно. 063/717-12-26.
(193238)

ПЕДИКИР, маникир, дола-
зак на позив. 060/366-00-
63. (193371)

ПРЕВОЗ тамићем кипером
до 2 м3, песак, шљунак,
шут, непотребне ствари.
061/612-14-50. (193375)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, бој-
лера, славина, котлића.
063/836-84-76. 

СЕЛИДБЕ и превоз робе –

Борис – већ од 700 динара,

пик-апом, комбијима,

камионима, екипа радни-

ка, монтирање/демонтира-

ње, паковање ствари, кути-

је за паковање, фолија за

заштиту намештаја. Сели-

те се без стреса. Борис,

013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. bombon-

c i c b @ g m a i l . c o m ,

w w w . s e l i d b e p a n c e v o -

boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –

Борис, већ од 700 динара...

услуга селидбе пик-апом,

комбијем 1,5 т, камионима

3, 5 и 7 т, с радницима или

без њих, у свим правцима,

плаћање могуће чековима

100 дана и преко рачуна.

Борис, 013/352-536,

063/253-028, 064/444-66-

74. bombon-

c i c b @ g m a i l . c o m ,

w w w . s e l i d b e p a n c e v o -

boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби
1,5 тона, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућ-
ност складиштења ствари.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и про-
цена посла. 0–24 сата, за
вас радимо и недељом.
Изаберите најбоље!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута са утоваром.
063/246-368. (192468)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, малтерисање, оправка ста-
рих кровова, разне изолације,
пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (191630)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 013/365-
051, 064/176-91-85,
063/278-117. (191658)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим
и већим камионом.
063/218-894, 013/258-04-00.

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

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабија-
ње терена, насипање, наби-
јање вибро плочама. Жар-
ка Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини
багерима подрума, теме-
ља, канала, канализацио-
них прикључака, септич-
ких јама с одвозом.

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбија-
ње бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењани-
на 68. 063/218-894,
013/258-04-00.
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KIZZA – изнајмљивање
камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања. 063/218-894.
(191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушка-
ром, ископ багерима,
изнајмљивање возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације,
поправке, замене. 331-657,
064/495-77-59. (191406)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута с утоваром,
малим кипером. 063/246-
368. (192468)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутра-
шњост аутомобила, превоз
бесплатан. 066/333-557.
(192587)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, наме-
штаја. Мики, Тибор. 258-
30-62, 065/329-49-07.
(192581)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зида-
ње, глетовање, малтериса-
ње, кречење, керамика,
ламинати, кровови.
063/122-14-39. (190763)

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

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута са
утоваром. 063/771-55-44.
(192468)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(192678)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура бесплатно монтирање
и заштита намештаја,
одвоз старих ствари на
депонију, екипа радника.
Попуст на ванградске туре,
0–24 сата, ми смо ту због
вас. Задовољан клијент је
наш једини циљ. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
060/696-00-02, Поповић.
(192767)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. „Скочко”.
(193011)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништа-
вање буба гелом и пастом,
нов метод, без прскања
Southpharm. 062/182-74-
50. (192916)

СЕРВИС телевизора, оста-
лих електроуређаја, прода-
ја половних телевизора,
монтирање ТВ антена, уре-
ђаја за дигитализацију.
063/800-01-96. (192978)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (192966)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
селидбе, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (192962)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (193266)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани фасадерски радо-
ви, постављање ламината,
керамике, проверите.
062/816-66-78. (193290)

ПРЕВОЗ кипером грађевин-
ски материјал, песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (193209)

РОЛЕТНЕ, комарници,
тракасте завесе, венеција-
нери, поправка и уградња.
063/775-96-08, 013/353-
923. 

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације
старе лимарије и кровова,
као и сви грађевински
радови. Најјефтиније.
065/540-93-95. (193223)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне  адаптаци-
је, замена вирбли, батери-
ја, вентили и санитарије.
Све за воду, долазим
одмах, пензионерима
попуст,  0–24 сата, нон-
стоп. 348-139, 063/779-56-
47, 061/266-77-45 (193213)

НАЈПОВОЉНИЈЕ демит

фасаде од 10 евра до 15

евра, комплет молерско-

гипсарске услуге, провери-

те. 065/228-78-66,

013/377-890. (193222)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево даље, цена

договор. 063/193-22-29,

013/366-843. (193227)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила и канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија и санитари-

је. Све за воду од 0 до 24

сата, нон-стоп, пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/235-39-21,

064/290-45-09, 061/348-

20-00. (193213)

РОЈАЛ МГ, уградња,

поправка: ролетне, вене-

цијанери, тракасте, рим-

ске, панелне, роло, зебра

завесе, хармо-врата, туш-

кабине, комарници, тенде,

роло-заштитна врата.

Горан, 013/351-498,

063/816-20-98. (193148)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, попра-

вљамо јефтино, квалитет-

но с овереном гаранцијом.

„Фриготехник” 361-361,

064/122-68-05. (193150)

СЕРВИС телевизора, пла-

зма, ЛЦД, долазак на кућ-

ну адресу. 061/322-30-75.

(193108)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С

„Лукић”, поправља веш-

машине, фрижидере, бој-

лере, пећи, електроинста-

лације, шпорете. 013/251-

28-97, 060/180-02-83.

(193112)

СЕЛИДБЕ комбијем и

камионом, све релације по

Србији, с радницима. Нај-

повољније. Иван. 063/107-

78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура бесплатно монтирање
и заштита намештаја,
одвоз старих ствари на
депонију, екипа радника.
Попуст на ванградске туре,
0–24 сата, ми смо ту због
вас. Задовољан клијент је
наш једини циљ. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
060/696-00-02, Поповић.
(193023)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(193018)

ДРАКС, шљунак, песак,
сејанац, довозим, рушење
објеката, одвоз шута,
ископ подрума, темеља,
јама, утовар/истовар виљу-
шкарима. 064/595-98-01.
(193305)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(193009)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство петог разре-
да на име Милош Мојса,
ОШ „Јован Јовановић
Змај”, школске 2011/2012.
(193001)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
аутобуску карту на име
Ксенија Иван из Панчева.
(193079)

ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968.
годиште, упознао бих
озбиљну жену ради брака.
065/672-87-01. (193125)

У ВРАЧКОЈ бањи издајем
апартман. 311-861,
063/812-06-89. (193229)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-

тибору, центар, савремено

опремљен, КТВ, паркинг.

Тел. 063/759-98-77. (192994)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-

тибору, близу аутобуске.

064/049-62-72. (193219)
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Отишао је заувек, наш паметни, активни, непредвидиви

МИЛАНКО БУЉУГИЋ

Нека му је лака земља! Искрено саучешће породици. С

поносом се сећамо свих тренутака проведних с њим!

Његови сви.

Друга генерација Хемијске школе Панчево

(114/193228)

С поштовањем опраштамо се од наше дугогодишње

колегинице

РАДОЈКА ЕРГАВЕР
пензионер

Колектив Опште болнице Панчево
(4/Ф-554)

Последњи поздрав драгом деди

ПЕТРУ ЛАЗАРОВУ
Твоји најмилији: унуци ЈОВАН са супругом и МИЛОШ

и снаја СНЕЖАНА

(118/193380)

Последњи поздрав

стрицу

МИЛАНУ 

ЛУКИЋУ

од МИШЕ и ЦИЦЕ 

с породицом

(120/4603)

Последњи поздрав

МИЛАНУ 

ЛУКИЋУ

од брата ДУШАНА

с породицом

(121/4603)

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ” ПЕТРОВАРАДИН

ШГ „БАНАТ” ПАНЧЕВО

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОНОВЉЕНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

Закуподавац издаје у закуп пословни простор –

стовариште у Панчеву, Баваништански пут бр. 24, на

кат. парц. бр. 4862, 4864/1, уписаним у ЛН бр. 1499 к.

о. Панчево, укупне површине 829,50 м2: затворени

простор (канцеларије и магацини) 331,65 м2 и отворе-

ни магацини 497,85 м2. 

Стовариште се издаје на одређено време с роком

закупа од пет (5) година.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Јавно надметање ће бити одржано 16. априла 2015.

године, у 10 сати, у службеним просторијама ШУ Пан-

чево, Улица браће Јовановића бр. 29, Панчево.

Почетна цена годишње закупнине износи 6.600

евра у динарској противвредности према средњем кур-

су НБС-а на дан исплате без ПДВ-а, у 12 месечних рата. 

Учесници лицитације могу разгледати стовариште

и извршити увид у документацију радним данима, од

7 до 14 сати, до дана одржавања лицитације. Контакт

тел: 013/346-890.

Заинтересовани су дужни да положе предујам у

износу од 10 % почетне цене закупнине.

Лице које добије предметну непокретност на привре-

мено коришћење нема право да је издаје у подзакуп. (Ф)

УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА” НОВИ САД

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ПАНЧЕВО, Улица Жарка Зрењанина 179

Телефон: 013/2351-292

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа 

за избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу научну област 

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА (за предмет: Дерматовенерологија).

Услови: докторат из области медицнских наука, специјали-

ста дерматовенерологије, као и остали услови предвиђени

Законом о високом образовању („Сл. гласник Републике

Србије” бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из Конкурса достављају се у року од 15 (петнаест)

дана од дана објављивања Конкурса на адресу: Стоматоло-

шки факултет, Панчево, Улица Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на телефон:

013/2351-292. (Ф)

NIU „LIBERTATEA” Панчево, расписује

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

– ЛИЦИТАЦИЈОМ

1. Путничко возило дачија логан 1.4, година производње

2005, почетна цена 180.000 динара

2. Тететно возило дачија ван 1.5 ДЦИ, година производње

2009, почетна цена 400.000 динара

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица.

Лицитација ће бити одржане 10. априла 2015. године, у

12 сати, а разгледање возила се може обавити истог дана, од

8 до 11 сати, у просторијама продавца, Улица Жарка Зрења-

нина бр. 7, у Панчеву.

Заинтересована лица имају право учешћа на лицитацији

ако претходно уплате на благајни продавца 10 % од почетне

вредности.

ПДВ и остали трошкови падају на терет купца.

Возила се продају у виђеном стању без права на рекла-

мацију.

Информације се могу добити на тел. 063/439-782. (ф-560)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 
Локал бр. 3, у ламели 9, површине 100 м2, на Зеле-

ној пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од

500 дин./м2. 

Локал бр. 11, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,

локал бр. 9, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,

локал бр. 7, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,

локал бр. 7, у ламели Е-2-3, укупне површине 9 м2,

локал бр. 5, у ламели Е-2-3, укупне површине 9 м2, на

Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,

по почетној цени од 3.000 дин./м2. 

Локал бр. 7, у ламели А, укупне површине 9 м2, на

Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,

по почетној цени од 5.000 дин./м2. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана

објављивања Конкурса.  

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија

Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене

пијаце, у Панчеву. 

(Ф)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ

ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,

нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.

Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:

– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без ка-

мате, забраном или на лични доходак;

– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;

– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;

– компјутерска обрада парти;

– израда парти с фотографијом у колору;

– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских

оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бето-

ном и др.

НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

– продаја споменика и опсега,

– рефундација трошкова преко ПИО фонда.

Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.

Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре-

ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958. (Ф)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Драга Теодора

Не знам да ли ћу те икада преболети, али знам да увек ћу те воле-

ти.

Сада скриваш поглед с оне друге стране, видимо се, секо, када мо-

је срце стане.

Волим те највише на свету.

Твоја једина сека ТАМАРА

(50/193057)

Драга Теа

Анђели никада не умиру.

Тетка ДРАГАНА, теча ЗОРАН и сека ТАМАРА

(51/193057)

Последњи поздрав

ТЕОДОРИ

од тетке ЛИДИЈЕ у име

породице БАЧАЊИ

(52/193058)

24. марта 2015. године трагично је преминула наша ћерка јединица

ТЕОДОРА ТЕА БАЧАЊИ
1994–2015.

Вољена наша, једини анђео на небу си ти. Када погледамо у небо,
видимо само тебе.

Без тебе ће сваки наш дан бити тужан, докле год смо живи.

Твоји родитељи СЛАЂА и МИШКО

(53/193059)

ТЕОДОРА ТЕА БАЧАЊИ

Сада знам нема те,

а била си ми све.

Мирно спавај ту,

једну ствар знај,

заувек ја чувам те.

Последњи поздрав од твог брата БОКИЈА
(54/193059)

Последњи поздрав мојој унуци

ТЕОДОРИ БАЧАЊИ
од деда МИХАЛА

(55/193059)

Последњи поздрав

ТЕОДОРИ

од породице ПОПОВИЋ

(56/193060)

29. марта 2015, после дуже болести, преминуо је

наш вољени, племенити и драги

ФЕРЕНЦ БИСАК
1930–2015.

Заувек ћеш остати у нашим срцима. Наставићемо

твоју племенитост, хуманост, доброту и велико-

душност. Веома смо поносни што смо те имали.

Ћерка АНУШКА с ТОНИЈЕМ, унука ЛИДИЈА 

с МАРТИНОМ и унук ДАНИЈЕЛ
(115/193351)

Последњи поздрав

МИЛАНУ 

КОСАНОВИЋУ

од супруге ДАРИНКЕ,

сина МИРКА, 

снаје СЛАВКЕ и унуке

ДРАГАНЕ

(66/193098)

Последњи поздрав

МИЛАНУ 

КОСАНОВИЋУ

од брата МАНЕТА 

и сестра МИЛКЕ

(67/193098)

Последњи поздрав

МИЛАНУ 

КОСАНОВИЋУ

од сина ДУШАНА, 

снаје БОСИЉКЕ, унуке

ИВАНЕ, ЈОВАНЕ 

и НЕНАДА

(68/193098)

После кратке и тешке болести, 27. марта 2015,

преминула је наша драга

МАРИЦА ЖИВКОВ МАЦА
1952–2015.

Ожалошћени: супруг СЛАВОМИР, синови 

РАЈКО и СРЂАН, снаја ЖЕЉКА и унуке 

САРА и АНЂЕЛА
(6/192920)

Последњи поздрав

МАРИЦИ ЖИВКОВ

од кумова СТЕВИЦЕ и ИВАНЕ из Кине с породицом

(25/192976)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

МАРИЦИ 

ЖИВКОВ

од ЗОРЕ и СТЕВИЦЕ

с породицом

(26/192976)

МАРИЦА Ристовски ЖИВКОВ
2. XI 1952 – 28. III 2015.

Бол је сувише велики, само неми јаук се чује.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Последњи поздрав никад непрежаљеној ћерки,

сестри и тетки од мајке ЈЕЛИЦЕ РИСТОВСКИ,

сестре НАДЕ МИЛЕНКОВИЋ с породицом и ВЕ-

РИЦЕ ШОФРАНКО с породицом.
(82/193160)

26. марта 2015. преминуо је наш драги

ДУШАН РАТИЋ
1928–2015.

Ожалошћени: супруга ВЕРА, ћерке ДУШАНКА

и ДРАГАНА, зет НЕНАД, унука МИЉАНА 

и унук МИЛАН
(106/193281)

ПЕТАР ЛАЗАРОВ
Последњи поздрав 

драгом комшији од 

станара зграде у Боре

Станковића 7–9.

(102/193250)

ТЕА БАЧАЊИ
Недостајеш нам.

Твоје МИЦИ и ЗОКА

(117/1903378)

Последњи поздрав 

УJНА МАЦИ

ДРАГАН ГАЧИЋ с породицом

(119/ф-561)
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28. марта 2015. године упокојила се у Господу

СТАНА ДРАГАШ
рођ. Стојсављевић

20. XI 1942 – 28. III 2015.

Милостиви Господе, клањамо се пред светом
вољом Твојом којом је узета од нас вољена
бака, сестра и премила мајка наша Стана.

Прими нашу Стану у своје преблаго и пре-
светло наручје и даруј је неизмерном љу-
бављу и милошћу Твојом у све векове ве-
кова. Амин!

Унуци УРОШ и ДРАГАН, браћа ДРАГАН
и ЈОВАН, зет МИХАИЛО, кћери НЕВЕНА

и ОЛИВЕРА, родбина и пријатељи
(59/193065)

С поштовањем

СТАНА ДРАГАШ

Ољине колеге из Урбанизма

(105/193267)

Последњи поздрав драгој сестри

СТАНИ ДРАГАШ СЕКИ
1942–2015.

ДРАГА и ДРЕНКА с породицама

(116/193354)

Последњи поздрав нашем драгом

ОСТОЈИ ЈОВАНОВИЋУ
1939–2015.

Хвала на неизмерној љубави и подршци.

Никада те нећемо заборавити.

Супруга РАДОЈКА, син ВОЈО, снаја 

МИЛКА, унука РАДА и унук МИЛАН

(30/192996)

Последњи поздрав драгом

ОСТОЈИ ЈОВАНОВИЋУ
од ћерке МИЛКЕ, зета НЕЂЕ, унука ЛАЗЕ

и РАДЕ и пријатеља ЛАЗЕ

(31/192996)

Последњи поздрав дра-

гом брату

ОСТОЈИ 

ЈОВАНОВИЋУ
из Банатског Новог Села

Никад те неће 

заборавити твоја сестра

ВОЈКА, зет ЂУРО 

и сестричине МИРА 

и ГОЦА с децом

(125/192786)

С тугом и болом опраштамо се од нашег

драгог оца и деде

ПЕТАР ЛАЗАРОВ
3. X 1928 – 29. III 2015.

Нека те у тишини вечног мира прати наша

љубав јача од времена и заборава.

Твоја породица: син и ћерка, унуци 

и остала родбина

(28/192980)

ЉИЉАНА 

ТАРАЈИЋ

10. III 1939 – 25. III 2015.

Последњи поздрав на-

шој драгој мајци и баби.

Отишла си тихо и мир-

но и оставила вечни бол

у срцу.

Ожалошћени: син 

ДЕЈАН, ћерка ДИВНА,

унуке ЈОВАНА, 

ЗВЕЗДАНА, 

АНАСТАСИЈА 

и МАГДАЛЕНА 

и снаја БИЉА

(103/193257)

Последњи поздрав драгом комшији

ЦЕНКУ ДИМОВУ

од станара зграде у Стевана Шупљикца 143,

Панчево
(2/192913)

Последњи поздрав при-

јатељу

ЦЕНКО ДИМОВ
од породице 

МИЛУТИНОВИЋ: 
ВУЛЕТА и ЈЕДРЕНКЕ

(110/193299)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

ЦЕНКО ДИМОВ
1952–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА и синови 

МАРЈАН и НЕНАД с породицама
(77/193119)

27. марта 2015, у 81. години,

преминула је наша драга

ВЕСЕЛИНКА
МАРОЈКА

1935–2015.
Опростили смо се од
мајке, бабе, прабабе и
таште 28. марта.

Неутешни: ћерка 
НАДА, зет ИШТВАН,

унука ЛИДИЈА и 
праунук АЛЕКСА

(99/193244)

24. марта 2015. преми-

нуо је

МАРТОН 
ЕМБЕЛИ

1947–2015.
Увек ћеш живети у на-
шим срцима.

Ожалошћена супруга
АНА, ћерка ЈУЛИЈАНА

с породицом 
и син ЈАНОШ

(8/192923)

ФОТИЈЕ 

ПАНТЕКОСКИ

1943–2015.

С тугом и дужним по-

штовањем опраштамо

се од драгог брата и уја-

ка. Остаће нам заувек у

дивним успоменама и

сећању.

Сестра ИВАНКА, 

сестричине ЛИДИЈА

и НИНА и њихова 

породица

(11/192984)

ФОТИЈЕ 

ПАНТЕКОСКИ

Последњи поздрав стри-

цу. Почивај у миру!

ИВАН, ЈАЦА 

и МИРА – породица

ПАНТЕКОСКИ

(12/192934)

26. марта 2015, у 77. години, преминуо је наш

ВОЈСИЛАВ ДУПЉАНИН
1938–2015.

Сахрана је обављена 27. марта 2015, на Новом

гробљу.

Ожалошћени: супруга МИЛКА, ћерка БИЉАНА,

унуке МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА и брат РАДЕ 

и снаја СОКА
(20/192961)

29. марта 2015, у 68. години, после кратке боле-

сти, престало је да куца срце нашег супруга и

оца

МИЛАНА ЛУКИЋА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МАЦА, ћерка ЈАСМИНА и син МИЛОШ
(46/193052)

Последњи поздрав зету

МИЛАНУ 

ЛУКИЋУ

од шурака НИКОЛЕ

МРАОВИЋА 

с породицом

(47/193052)

Бог види и прашта

МИРОСЛАВА МОРАР
1921–2015.

Последње збогом од ОЛГИЦЕ, МАРКА, 

МИЛОША и ЖИВКА.
(88/193190)

Последњи поздрав вољеној мами, баки прабаки

МИРОСЛАВИ МОРАР
од њених најмилијих: ЛЕЛЕ, МИРОСЛАВЕ, МАРЛЕНЕ

и ЈЕЛЕНЕ

(95/193217)

СТЕВАН ШУБЉА
1932–2015.

Био си наш понос, подршка и ослонац. Заувек ће

твоја љубав, борбеност и осмех живети у нашим

срцима.

Супруга МАРИОРА, син ЈОНЕЛ и ћерка АНА 

с породицама
(104/193265)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МАРТОН

ЕМБЕЛИ 

1947–2015.

Последњи поздрав зету

Марцики од шурака

МИШЕ с породицом.

(84/193171)
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Прошла је година отка-

ко ниси с нама

ОЛГА 
МИЛУТИНОВИЋ

1936–2014.
Али време не може из-
брисати тугу и сећање
на тебе. Почивај у миру!

Твоја ћерка ЉИЉАНА 
с породицом

(9/192926)

Годишњи помен

ОЛГА 

МИЛУТИНОВИЋ

Туга за тобом је вечна,

много нам недостајеш.

Твоја сестра МИЉА

(64/193081)

СЕЋАЊЕ

РАНКО 

ВАРАЂАН
1952–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји: сестричина 

ДАНИЈЕЛА 

с породицом

(75/193116)

Прошло је четрдесет дана откад нас је напустила

ДИКОСАВА ГОЛИЋ

Бол и тугу време не лечи. Недостајеш ми све ви-

ше. Помен драгој мајци даваћемо 4. априла, на

Новом гробљу.

Ћерка МИРЈАНА, унуци СЛОБОДАН, НИКОЛА,

НАДА и БОЈАНА и праунук ТОДОР
(79/193122)

6. априла навршава се шест месеци откад смо

остали без нашег драгог

ДРАГОСЛАВА БРАЦЕ 

ЂОРЂЕВИЋА
1938–2014.

С љубављу породице ЂОРЂЕВИЋ 

и ЖИВАНОВИЋ
(80/193126)

У уторак, 7. априла 2015, у 10.30, на гробљу Ко-

теж, даваћемо двогодишњи помен нашој драгој

РАДЕНКА ВАСИЋ
2013–2015.

Не постоји време које лечи бол и тугу, а љубав,

похвале, нежности и критике никад нећемо за-

боравити.

Супруг БЛАГОЈЕ, ћерка МИЛЕНА и синови 

ЗОРАН и МИЛОРАД с породицама
(81/193131)

ВИНКА ПАНИЋ
рођ. Илић

Прошло је четрдесет тешких, тужних дана без

нашег анђела. Ал у срцима нашим вечни лик

остаје да нам греје душе наше.

Твоја мама ИРЕНА, сестра ВЛАДИСЛАВА 

и твоји сестрићи
(85/193174)

4. априла, у 11.30, на старчевачком гробљу, дава-

ћемо годишњи помен драгој

ОЛГИ МИЛУТИНОВИЋ
1936–2014.

Не могу дани да зацеле рану, јер рана тешка от-
кад нема те. Тугу време не лечи, сећање на тебе
заувек ће остати. И све док живимо ми, с нама
живећеш ти.

Ожалошћени: супруг НИКОЛА и ћерке
ЉИЉАНА, ГОРДАНА и ДРАГАНА с породицама

(91/193195)

СЕЋАЊЕ

3. априла 2015. навршава се девет година откако

није с нама наш вољени син, брат и унук

ПЕТАР КАРИШИК
1982–2006.

Време пролази, а туга не јењава.

Увек ће те безгранично волети мајка НАДА,

брат МИЛОШ с породицом, баба ДРАГИЦА 

и тетка ГОЦА
(92/193201)

У суботу, 4. априла 2015. године, у 12 сати, на Новом гробљу, у

Панчеву, даваћу годишњи помен мом драгом сину

БОЈАНУ ЂУРИЋУ БОКИЈУ

У срцу туга, на гробу тишина, у кући велика празнина.

Вечно ћеш бити у мом срцу и мислима.

Неутешна мајка МИЛА ЂУРИЋ

(93/193214)

Прошла је година од преране смрти на-

шег драгог и незаборављеног

БОЈАНА ЂУРИЋА БОКИЈА

Ако је Твој млади живот морао стати, на-

ше сузе, бол и туга за Тобом вечно ће тра-

јати.

Воли те Твоја тетка ЈЕЛИЦА 

с породицом. 

(94/193215)

Шестомесечни помен

РАНКО 

ВАРАЂАН
1952–2014.

Чуваћемо с љубављу и

поштовањем успомену

на тебе.

Твоји: син ЗДРАВКО 

и сестра ДУШАНКА 

с породицом

(74/193116)

Четрдесет дана откако није с нама

РАДОСАВА ЛАЗАРОВ
рођ. Копривица

С бескрајном љубављу и тугом у нашим срцима.

Мајка НИНА и брат БОШКО с породицом
(98/193241)

Двогодишњи помен на-

шој мајци, свекрви и баки

СОФИЈИ 

МЛАДЕНОВ

Заувек ћеш бити у на-

шим сећањима.

МИЛАН, ЂОРЂЕ, 

ГОРДАНА и ТИЈАНА

(107/193283)

СЕЋАЊЕ

БОЈАН 

ЂУРИЋ

Време не може избрисати

љубав и сећање на тебе.

Твоје тетке ИВАНКА и

ЗАГОРКА с породицама

(113/193322)

Увек с нама у мислима

БОЖИЋ

ГОСПА    БОШКО

10. X 1937 – 2. IV 2007.     24. II 1932 – 5. V 2011.

Породица

(112/Ф-558)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

5. априла 2015. навршавају се три године откад нас је напустила

наша драга

МАРИЈА ИЛИЋ
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом и захвалношћу

помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.

Твоји најмилији

(100/193247)

СЕЋАЊЕ

ЖИВУЉ

НИКОЛА               СЛАВНА
1994–2015.                         2003–2015.

С тугом и љубављу чувамо успомену на вас.

Ћерка ЈАСМИНА и зет ВОЈИСЛАВ
(108/193285)
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БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је шеснаест година од трагичне погибије наших ко-

лега. Помен ће се одржати 4. априла 2015.

МИРКО             ДУШКО             ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ   БОГОСАВЉЕВ     БОЈКОВИЋ

Настрадали су у НАТО бомбардовању Рафинерије Панчево,

4. априла 1999. године.

Вечно ће живети у нашим срцима и нашем сећању.

Организација Синдиката Рафинерије нафте Панчево
(2/ф)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је шеснаест година од трагичне погибије наших ко-

лега. Помен ће се одржати 4. априла 2015, у 9.15, у Спомен

сали у Енергани, а у 10.30, на Католичком гробљу.

МИРКО             ДУШКО             ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ   БОГОСАВЉЕВ     БОЈКОВИЋ

Изгубили су живот радећи савесно на својим радним мести-

ма у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4.

априла 1999. године.

НИС а. д. блок Енергетика, Рафинерија нафте Панчево
(3/ф-)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је шеснаест година од трагичне погибије наших

колега. Помен ће се одржати 4. априла 2015.

МИРКО             ДУШКО             ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ   БОГОСАВЉЕВ     БОЈКОВИЋ

Изгубили су живот радећи савесно на својим радним мести-

ма у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4.

априла 1999. године.

Нафтна индустрија Србије
(39/ф-)

4. априла навршавају се две године откад нас је

напустио наш син и брат

ЉУБОМИР МЕРЏАНОСКИ
1982–2013.

Тешко је живети празна срца и рањене душе.
Снови нам још увек твој осмех враћају, а дани
без тебе све наде руше и остављају тугу и сузе да
нас вечно прате.

Твоји: мама ЗОРИЦА, тата РИСТА 
и брат АЛЕКСАНДАР

(14/192942)

3. априла 2015. навршава се четрдесет дана

од трагичне смрти мог вољеног сина јединца

ВЕЛИМИРА БАЈАГИЋА
Сине мој мили и вољени...

Био си ми живот, био си ми снага, уздани-

ца и мајкина нада. Оста мајци бол у души

и вечита рана на срцу, оста мајка вечно

уплакана.

Почивај у вечном миру, нека те чувају ан-

ђели!

Твоја мајка МИЛЕНА

(19/192955)

Наши драги родитељи

ЛАЗАРОВ

ДОМНИКА              ЛАЗАР
4. IV 2008 – 2015.            22. VI 2012 – 2015.

Живе у сећањима оних који не могу и неће ника-

да да их забораве.

Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА с породицама
(40/193027)

СЕЋАЊЕ

БЛАЖЕК

ВАЛЕРИЈА             ВЛАДИСЛАВ
2008–2015.                              1985–2015.

С љубављу чувамо успомену на вас.

Кћерке МИЛИЦА и БРАНИСЛАВА 

с породицама
(38/193017)

ЉУБОМИР 

МЕРЏАНОСКИ

Љубо, прошле су две го-

дине тужне откад ниси

с нама. Напустио си

наш живот, али никада

нећеш напустити наша

срца, наш Љубо.

Увек ћемо те волети. 

Сестра ОЛИВЕРА, зет

ПЕТАР и сестрићи 

БОБА и ДАЧА

(42/193036)

Маки, кад пламен свеће

угаси живот и наступи

смрт.

Вољени не одлазе, они

живе ту у нашим срци-

ма.

Твоји најмилији

(65/193082)

Навршава се година от-

како ниси са мном

КАЛМАН 
САБОЛЧ

Време неће излечити
тугу за тобом. У срцу је
туга и тишина. Без тебе,
Калмане, велика пра-
знина.

Твоја супруга
ПИРОШКА

(60/193007)

КАЛМАН 

САБОЛЧ
Недостајеш нам пуно.

ЈАЦА с породицом

(61/193068)

СЕЋАЊЕ

СЕБАСТИЈАН 

ВАСА ПАП
2007–2015.

С поносом према њему

чувамо га у срцу, јер до-

бре душе не умиру. Веч-

но се воле и памте.

Супруга ДОНКА

(96/19317)

5. априла 2015. године, у 11 сати, даваћемо
једногодишњи помен мом вољеном супругу

СЛОБОДАНУ ПАЈЕВИЋУ
1951–2014.

Годину дана туге, у срцу љубав, сећање и
дивне успомене.

Драги, вољени и никад непрежаљени му-
жу, био си моја снага и подршка. 

Сада сам све изгубила. Остала је рана на ср-
цу и бол у души. С поносом те помињем, тебе
и нашу кћерку Сању, која је с тобом, с тугом
и болом живим јер сте ме рано напустили.

Чувај нашу Сању, а ја ћу и даље за вама да
плачем и тугујем сваког дана.

Твоја ЉИЉА

(97/193234)

ПОШТОВАЊЕ

БОШКО 

СИМИЋ

6. IV 2003 – 6. IV 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(109/193296)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст

свим радним данима осим средом.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

СЕЋАЊЕ

МИЛИЈАНА 

МАРКОВИЋ

2003–2015.

Никада те заборавити

неће син АЛЕКСАНАР

и кум ТАСА

(87/193276)
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Прошло је шест тужних

месеци откад нас је на-

пустила наша мајка

РАДА 

НОВАКОВИЋ

Ћерка МАРИЈА 

и син ИЛИЈА

(7/192922)

ТРАЈАН МАЂАР

судија Врховног суда

Србије

5. IV 2005 – 5. IV 2015.

Прошло је десет тужних

година без тебе.

Твоји најмилији

(13/192939)

2. априла 2015. наврша-

ва се петнаест година

од смрти

БРАНКА 

НИКОЛИЋА

Синови МИЛАН 

и МИОДРАГ

(17/192953)

3. априла 2015. навршава се пет година од смрти моје драге и не-

прежаљене супруге

БРАНКА КАРБУНАР
рођ. Радованчев

3. IV 2010 – 3. IV 2015.

Пролази само време, празнина и туга остају. Док постојим, нећеш

бити заборављена. Недостајеш.

Супруг МИЛАН

(21/192963)

3. априла 2015. наврша-

ва се пет година откако

није с нама

БРАНКА 

КАРБУНАР
рођ. Радованчев

1939–2010.

Време не лечи тугу, са-

мо нас учи да живимо с

њом.

Сестра МИРА 

с породицом

(22/192964)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА 

БОЖИНОВСКИ 

ВАНЧЕ
31. III 2008 – 31. III 2015.

Њена деца: ДУШИЦА,

ДУШКО и ЗОРИЦА 

с породицама

(23/192967)

5. априла навршава се годину дана откад није с

нама наша драга

ЈЕЛИСАВЕТА РЕПЕРТ ЦЕЦИ
1940–2014.

По доброти те памтим, утехе нема, празнина у

мом срцу заувек ће остати.

Твој супруг ХАСИМ
(34/193005)

Драга наша

ЦЕЦИКА

ни бол, ни тугу време

није смањило. Пуно нам

недостајеш.

Твоја ћерка МИКА, зет

ЈОЛЕ и унуци САЛЕ 

и ТИХИ

(35/193005)

Време пролази, празнина је све већа, годину дана се навршава,

драги мој Јелићу

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ
2014–2015.

4. априла изаћи ћемо на гробље да обележимо годишњицу откад

ниси с нама. Време не брише успомене на тебе. Стално си с нама,

у причама, свакодневно.

Драги мој Јелићу, почивај у миру као досад!

Никад те неће заборавити твоја НЕГИЦА

(48/193055)

8. априла 2015. наврша-

ва се година туге откако

нас је напустио наш

драги

ЈОСИФ 

ЈЕЛИЋ

1934–2015.

Време тече, а ми жали-

мо за тобом. Отишао си

у незаборав, а остао си

у нашим срцима.

Сестра ТЕРЕЗА, зет 

ЉУБИША и сестричине

СВЕТЛАНА и ДРАГАНА

с породицама

(49/193056)

СЕЋАЊЕ

АНДРЕЈА 
ЖАЛАЦ БАТА

1941–1912.
Године пролазе, али
бол и туга за тобом не
престају.

Волеће те вечно твоји:
супруга КРСМАНИЈА,

ћерка ВЕСНА, зет 
ПРЕДРАГ и унуци
НИКОЛА и ИВАН

(62/193070)

5. априла навршавају се три године отка-

ко није с нама наш вољени

ПЕЂА ПРЕДРАГ ФУШТИЋ
2012–2015.

Године пролазе, али не доносе заборав,
нити умањују бол и тугу. Ти трајеш кроз
најлепше успомене које болно подсећају
на све што смо твојим одласком изгубили.

Твоји најмилији: родитељи БРАНИСЛАВ
и МИЛА, супруга ЕВА, деца ЈОВАНА

и МИЉАН, сестра ДРАГАНА 
и зет ДАНИЈЕЛ

(69/193106)

2. априла 2015. наврша-

ва се дванаест година

од изненадне смрти мог

драгог и вољеног брата 

ЈОВИЦЕ 

ГВОЗДЕНОВИЋА

Драги брате, вечно ћеш

живети с нама.

Твој брат ЉУБО, снаја

ЈОВАНКА и синовица

СЛАВИЦА с породицом

(70/193113)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ПАЛОЦ
2011–2015.

Године се нижу једна за другом. Овог 9. априла

је четврта годишњица откако си отишао далеко

у неповрат.

Ми, Твоји, остали смо да тугујемо и да се сећамо

Твоје младости, духовитости и доброте.

Твоји најмилији
(83/193163)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН 

РИСТИЋ

МИША КРАК
3. IV 2007 – 3. IV 2015.

У суботу, 4. априла, у 11

сати, окупићемо се на

гробљу у Војловици, да

обележимо осам година

од твог одласка.

Твоји најмилији

(78/193121)

РАДЕ ЧВОРОВИЋ
Година пролази, време не лечи тугу и не може избри-

сати сећање на тебе.

Твоја ОЛГА

(86/193175)

Шестомесечни помен вољеном

ДИМЕТУ ПРЕМЧЕВСКОМ

Време без тебе пролази споро и веома болно,

али ти бескрајно хвала за све љубави и сећања

која си нам оставио. Све више нам недостајеш.

Твоји: мајка ИВАНКА, супруга АНКИЦА и ћер-

ке МАРИЈАНА и ИВАНА с породицама
(89/193193)

Драги наш

ДИМЕ ПРЕМЧЕВСКИ
Како време пролази, све више нам недостајеш. Чувамо
те од заборава.

Брат СРБОЉУБ, снајка ЂУВЕЗА, снаја ЛИДИЈА 
са децом и синовац НЕНАД с породицом

(90/193194)

АНА МИЛЕВСКИ
7. IV 2007 – 7. IV 2015.

Ниси нестала, само си заспала... Била си мој понос и
мој живот... Недостајеш ми...

Ћерка ГОРДАНА с породицом

(37/193013)

СПАСОЈЕВИЋ

НЕНА                        ДРАГАН
Време не брише сећање на вас.

СТАНА и ДРАГАН

(111/193302)
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Четрнаест година је прошло откад ниси с нама,

али си у нама

ВУКОСВА МАРЧЕТИЋ
3. IV 2001 – 3. IV 2015.

Вољени никад не умиру. Време не може избри-

сати бол, љубав и сећање на тебе.

Твоји најмилији
(1/192908)

30. марта 2015. навршава се годину дана откако

није с нама наш

РАДОСЛАВ ГУЈАНИЧИЋ
12. VIII 1947 – 30. III 2014.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији: супруга ДОБРИНКА, син 

ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА, зет ВЛАДИМИР, 

снаја БРАНКА и унуци НИНА, КРИСТИНА, 

ВУКАШИН, УРОШ и ЕМИЛИЈА
(3/192915)

31. марта навршавају се три године од смрти нашег

ПРЕДРАГА ТРАЈКОВИЋА ПЕЦЕ

Његови синови СРЂАН и МОМИР

(5/192918)

4. априла 2015. године, у 11 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву, да-

ваћемо годишњи помен нашем вољеном и поштованом оцу и су-

пругу

СЛАВОЉУБУ ИВАНОВИЋУ
дипломирани економиста

У нашем си срцу и мислима.

Ожалошћени: син ДЕЈАН, ћерка ЈЕЛЕНА, супруга СЛАВИЦА 

и АЛИНА и БОГДАН

(10/192920)

Прошло је четрнаест го-

дина од смрти нашег

драгог

ДУШАНА 

КНЕЖЕВИЋА

Успомену на њега чува-

ју његови најмилији

(15/192943)

У суботу, 4. априла 2015, у 11 сати, дава-

ћемо годишњи помен нашој драгој

МИЛЕНИЈИ ТЕОФИЛОВИЋ
1931–2014.

Много нам недостајеш.

Стално си у нашим мислима. Волимо те.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(16/192951)

7. априла 2015. наврша-

вају се три године од

смрти

ЈЕЛЕНЕ 

НИКОЛИЋ

Синови МИЛАН 

и МИОДРАГ

(18/192953)

НЕБОЈША ЗАВРШЕК
6. VII 1957 – 9. IV 1990.

Двадесет пет година прође, утехе нема. 

Његови најмилији

(24/192975)

Сећање на вољену ку-

мицу

МАРИЈАНУ

КЕПИЋ

1. IV 1999 – 1. IV 2015.

Сећање на тебе остаје

заувек.

Кумови МАРИЈА, 

ВИКТОР и САША

(27/192977)

НИКОЛИЋ

СТАНИЦА  ЛЕПОСАВА  МИЛОЈКО
1923–2014.          1949–2010.              1921–1990.

3. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо двадесетпетого-
дишњи помен драгом оцу Милојку.

Никада вас нећемо заборавити.

Син ЉУБОМИР и снаја МИЛКА с децом и унучићима

(29/192985)

4. априла даваћемо шестомесечни помен нашој

драгој мајци и баби

БОСИЉКИ ПИВАШЕВИЋ

Стално си у мислима твојих најмилијих.

Син ЂУРО и снаја КАТИЦА, унука ВЕСНА 

и унук НИКОЛА с породицама
(32/ф-555)

У суботу, 4. априла, у 11 сати, на Новом гробљу,

у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен на-

шој драгој мајци и баби

БОСИЉКИ БОСИ ПИВАШЕВИЋ

С поштовањем и љубављу те помињемо у мисли-

ма и сећању чувамо.

Син НОВАК, снаја ВЕРА, унук ДЕЈАН и унука

ДАНИЈЕЛА с породицама
(33/ф-555)

У суботу, 4. априла, да-

ваћемо шестомесечни

помен нашем вољеном

МИЛАНУ

РАНИСАВЉЕВИЋУ
Бол и туга не престају.

Супруга МИЛИЦА, син
КОСТА, ћерка ВЕРИЦА,

зет СТРАХИЊА 
и унука НИКА

(36/193013)

31. марта 2015. навршило се шеснаест година од

трагичне погибије, жртве НАТО агресије

ЉУБОМИРА ТОМИЋА
пуковника ВЈ

Време које је прошло није залечило ране, већ је

само продубило празнину коју си оставио сво-

јим одласком.

Стално се питамо ЗАШТО?

Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(41/193031)

Понедељак, 6. априла, у

12 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо полуго-

дишњи помен

СЛАВОМИРУ 

ДОБРИЧАНУ

октобар 2014.

Успомену на супруга,

оца и деду чува супруга

НЕВЕНКА с породицом

(43/193043)

МАРИЈАНА 

КЕПИЋ

Заувек у нашим срцима.

Стриц МИЛАН, стрина

ВЕРА и сестра РАДА

с породицом

(44/193045)

Сећање на родитеље

СПИШЈАК

МАРИЈА                         АДАМ
1927–2002. 1925–2007.

Синови ЈОЗЕФ и ЈАНО с породицама и син МИША са супругом
(45/193051)

Брате, прође година без

тебе. Много нам недо-

стајеш.

МИЛУТИН 

ПЕЋАНИН

Брат ДРАГАН 

с породицом

(57/193061)

4. априла навршава се

година од смрти нашег

МИЛУТИНА 
ПЕЋАНИНА

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга ЗОРА, син 
МИЛАН, унука 

САНДРА и снаја 
МИЛЕНА

(58/193061)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛКА 

ТУДИЋ

9. IV 1997 – 9. IV 2015.

Од заборава те чувају:

ћерка КАЈА, зет 

СТАНКО и једини 

унук ДУШАН

ПАНАЈОТОВИЋ

(63/193074)

СЕЋАЊЕ

РАНЧЕ
Нећемо те заборавити.

СМИКИ

(76/193117)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Да бисте остали у форми, и ду-
ховној и физичкој, крећите се
што више. Рад са утицајним љу-
дима отвориће вам многа врата,
па мудро приграбите прилику.
Ове седмице највише ће вам би-
ти до забаве.

Ових дана бићете захтевни у
послу, у пријатељским односима
и у љубави. Критеријуми које сте
поставили врло су високи, али
ви желите да све поставите на
своје место. Осећате благи умор
– знак да долази пролеће.

Потребно је да радите на себи
више него икада. Окружите се
младим и амбициозним људима,
дајте машти на вољу, јер колико
год да делујете исцрпљено, у ва-
ма има енергије да се покрене
брзи воз. Само будите мало так-
тичнији.

Избегавајте расправе мотиви-
сане љубомором колико год мо-
жете. На послу ћете коначно са-
знати ко вам поставља ногу, а ко
вам је наклоњен. Прихватите то
мирно. Ове лепе дане проводите
у природи.

Осећате се некако спутано у
тренутној вези, тако да ни разго-
вор неће помоћи. Осамите се и
пробајте да то пребродите на нај-
безболнији начин. На послу ћете
решити један велики проблем – и
то позитивно.

Своје духовно стање морате до-
вести на највиши ниво. Тек тада
ћете бити способни да делујете
на прави начин. Своје идеје за-
држите за себе. Немојте дозво-
лити да било ко или шта разруши
ваш љубавни живот.

Енергија вам баш и није на за-
видном нивоу, па не постављајте
себи превисоке циљеве. Радите
оно што стварно морате. Ове сед-
мице никако нећете бити мирни
јер ћете осетити потребу да жи-
вите живот пуним плућима.

Ове седмице ћете целом свету
показати да нисте хладни и безо-
сећајни, а то је тек почетак. Љу-
бав је свуда око вас и просто
цветате. Ваш труд ће се напокон
исплатити. Велики пословни
успех и заокрет у каријери.

Пуни сте неке чудне енергије, па
вам се чини да можете прелетети
и планине. Љубав је у ваздуху –
будите мудри да вам не би про-
макла. У послу радите оно што је
тренутно приоритет и без намета-
ња личних ставова.

Нисте ни свесни да сте се упле-
ли у мрежу љубави. Ма колико
се бојите, храбро искажите своја
осећања – бићете позитивно из-
ненађени. Решите се стресне си-
туације на послу неком спорт-
ском активношћу.

Активирајте се мало физички.
Колико год да вам се чини да сте
стекли наклоност колега и прет-
постављених, не опуштајте се
превише, јер неко само чека да
направите грешку. Посветите се
партнеру.

На емотивном пољу вам пред-
стоје велике промене. Слушајте
свој унутрашњи глас и нећете
погрешити. Ништа у животу није
случајно, само будите стрпљиви
и све ће доћи на своје место. Са-
моћа је понекад лек. 

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
1. марта: Мартину – Тања Лазаревић; 6. марта: Милицу – Мелинда Милићевић и

Ђорђе Андрејић, Ивону – Ана и Атила Нађ; 7. марта: Милу – Биљана и Милан Ђан; 8.

марта: Катарину – Тијана и Милан Тривунџа; 11. марта: Андреу – Снежана Николић

и Владимир Јовановић, 13. марта: Дарију – Марија и Данијел Драхош; 14. марта: Љи-

љану – Милена и Срђан Јосиповић; 15. марта: Леону – Татиана и Мирослав Ковач,

Марију – Милица и Марјан Крстић; 16. марта: Теодору – Снежана и Бранислав Вуков. 

Добили сина
24. фебруара: Дариа – Наташа и Данијел Гросу; 1. марта: Матеја – Наташа Јовано-

вић и Давид Ника; 2. марта: Томаса – Наташа Јевремовић и Јован Јовановић, Емилиа

– Тања Димитрашки и Југослав Константинов; 3. марта: Даниела – Драгана Мијато-

вић и Павел Бачур, Стефана – Марина и Ненад Коловић; 4. марта: Вука – Андријана

Богар и Александар Мишковић, Луку – Наташа Станојевић и Дарко Вучковић, Алексу

– Далиборка Јанковић и Зоран Спасић; 6. марта: Николу – Марија и Илија Лазић; 10.

марта: Стефана – Војислава и Саша Димић; 11. марта: Огњена – Зорица Дамјанов

и Александар Равин, Рељу – Мариа и Ивица Анђелковић; 12. марта: Патрика – Дија-

на Барбу; 14. марта: Огњена – Маријана и Слободан Ракоњац; 16. марта: Мартина –

Синтија Ђорђевић; 17. марта: Сергеја – Ивана и Зоран Стојаноски; 18. марта: Рељу

– Вишња и Дамир Тарлаћ, Огњена – Жељка и Владан Богдановић; 20. марта: Богда-

на – Бојана и Ненад Каначки; 21. марта: Филипа – Маријана Баша и Ервин Амбруш.

ВЕНЧАНИ

21. марта: Бојана Савановић и Јовица Илић, Маја Станковић и Бојан Николовски,

Александра Краварски и Дејан Милутиновић, Тамара Стојановић и Данијел Даџа,

Кристина Лекић и Дарко Мартинов; 22. марта: Слађана Белић и Душан Великинац,

Маринела Потић и Слађан Јаћимовић, Сабрина Цветковић и Миле Николић, Бојана

Марковић и Власчислав Бађура; 26. марта: Андријана Јовковић и Драшко Костић,

Розалија Живков и Петар Живков.

УМРЛИ

19. марта: Рената Лукић – 1942, Драган Дробац – 1934, Радмила Јоргачевић – 1945,

Круне Петковски – 1931, Јерослав Андрић – 1946; 20. марта: Винка Радовановић – 1936,

Милица Мишић – 1919, Душан Степанов – 1929, Даринка Бошњак – 1931; 21. марта:

Павел Крста – 1941, Зорка Дрљача – 1929, Гизела Бањаи – 1929, Рајко Игнац – 1955,

Миљка Курјага – 1933, Радојка Ергавер – 1923, Ђока Томић – 1943, Петар Њамцуљ –

1942,  Даница Кутри – 1941, Сута Николић – 1936, Бранка Ћирика – 1936, Рабија Чађе-

новић – 1922, Божидар Малица – 1947; 22. марта: Иван Дамјанов – 1946, Викторија

Ђерђов – 1943; 23. марта: Велика Миљковић – 1956, Марица Бојић – 1934, Славка Ни-

кашиновић – 1938, Јован Фара – 1929; 24. марта: Остоја Јовановић – 1939, Радојка Ву-

кашиновић – 1939, Мартон Ембели – 1947, Теодора Бачањи – 1994; 25. марта: Љубица

Пиперковић – 1929, Љиљана Тарајић – 1939, Ценко Димов – 1952, Светозар Петков –

1933, 26. марта: Војислав Дупљанин – 1938, Божидар Станчић – 1926, Јасмина Недељ-

ков – 1937, Дара Алавања – 1951, Марко Граховац – 1934, Радован Спасић – 1962.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

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

1

2

3

4

5

ИСПУЊАЉКА Слогови: А, ВИЋ, ГВАЈ, ГО, ДА, ДЕ, ДРА, ЈА, КА, ЉУБ, МИК,

НО, О, О, ПА, РА, РЕ, СТИ.

ВОДОРАВНО: 1. име глумца

Милосављевића, познатог по

надимку Гула, 2. држава у

Јужној Америци, 3. тетралогија

старогрчког трагичара Есхила,

4. члан највише научне устано-

ве, 5. српска позоришна и

филмска глумица (Олга).

Ако сте испуњаљку правилно

решили, слова у посебно обе-

леженим пољима даће вам

име и презиме нашег истакнутог редитеља, чије је последње

остварење филм „Бићемо прваци света” (на слици).

МОЗАИК-УКРШТЕНИЦА

Б

И

С

Е

Н

И

Ј

А

Дат је попис речи које треба уклопити у приложени лик. Да бисмо вам олакшали задатак, једну реч смо већ уписали.

ВОДОРАВНО: АНТОНИНА, БИЛОГОРА, ВЕРОНИКА, ГРИНИЧ, ДОМОВИНА, ЕЛИСА, ИКАРИЈА, КАНТ, КАСИРАТИ, КОЛИЗИЈА, КОЛОНИЈА, МАРИНКО, МОНУМЕНТ,

ПАУЧИНА, ПЛЕН, ПРАТИ, РЕНТАКАР, РИ, РУЖЕНА, СВО, СИ, СТАСАТИ, ТЕЛЕТИНА, ТРО. 

УСПРАВНО: БАЛОНИ, ВИНА, ВОЛАН, ГАН, ДИРЕКТРИСА, ЕНА, ИЈА, КАТ, КЕРОЗИН, КОСО, ЛИТИЈА, МАЖИНО, МИРИ, НА, НАГАНА, НК, ОКУЛАРИ, ОМОРИКА, ОРЕСТ, ПЕ,

ПРИЧА, ПРУТ, СВЕТИНА, СЛАНИК, ТЕЛИТИ, ТН, ТОПИОНИЧАР, УРОТА.

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Драгољуб, Парагвај, „Орестија”, академик, Одановић

(коначно решење: Дарко Бајић). Стиховни анаграми: Андромеда, вампир. Спу-

неризам: Река Сана. Мозаик укрштеница: домовина, монумент, Икарија, б,

Маринко, Ружена, Билогора, п, елиса, касирати, си, Кант, телетина, сво, ТРО,

Вероника, плен, ри, колонија, прати, и, колизија, Гринич, стасати, паучина, Анто-

нина, рентакар.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

СПУНЕРИЗАМ

ЈЕДНО САЗВЕЖЂЕ

ПРИТОКА УНЕ

МИТСКО БИЋЕ

Телескопом астрономи

открили су многе тајне,

ОДРЕДА НАМ показали

тог сазвежђа звезде сјајне.

ПРАВИМ маску

па се дичим

што на биће

митско личим.

Чим мало отопли,

НЕКА САРА пође,

крај притоке Уне

на одмор нек дође!



вљамо. Дневно кроз одељење
прође око двеста корисника,
а у последње време најтра-
женији су дело Филипа Да-
вида, последњег добитника
НИН-ове награде – „Кућа се-
ћања и заборава”; „Каинов
ожиљак” Владимира Кецма-
новића и, што је изненађују-
ће, млади се посебно интре-
сују за „Тврђаву” Меше Се-
лимовића. Најбоље сарађу-
јем са студентима књижев-
ности, а слатко ми је и кад
гимназијаци пишу матурске
радове, па се онда заједно
трудимо да пронађемо адек-
ватну грађу – каже Ђина Ша-
рац.

Одмах поред је и одељење
за децу са око 30.000 књига
намењених  основцима.  

– У фокусу је школска лекти-
ра. Имамо по шездесетак при-
мерака сваког наслова обухаће-
ног планом и програмом
основног образовања. Тренутно
се читају класици, а ових дана
актуелни су „Дечаци Павлове
улице”, Епске и лирске народне
песме, „Књига о Марку”... По-
ред тога, траже се Толкинова
дела и, рецимо, књиге писане
на основу серије „Трачара” –
набраја радник с дечјег одеље-
ња Димитрије Мрваљевић.

Завичајно одељење, које води
Гордана Гајић, прикупља и чува
сав писани и штампани мате-
ријал везан за културну, поли-
тичку и економску историју за-
вичаја и чини је 10.000 књига
на дванаест језика, као и много
наслова новина и часописа.

И само на основу претход-
но изреченог, јасно да Град-
ска библиотека под својим
сводовима нуди много тога
лепог и садржајног. Ако се зна
да је годишња чланарина „не-
вероватних” петсто динара за
одрасле, а четристо за децу и
пензионере, право је чудо да
испред ове установе свако-
дневно нису редови људи
гладних знања.

Ј. Филиповић

Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ШТА КРИЈУ ГРАДСКЕ УСТАНОВЕ

БИБЛИОТЕКА – РИЗНИЦА ЗНАЊА

ЗЗААДДООВВООЉЉННИИ  ККООРРИИССННИИЦЦИИ

Међу редовним корисницима читаонице је Душан Етински,

апсолвент метеорологије, који долази већ неких седам го-

дина, јер воли да учи у амбијенту где има више људи. Од-

нос са запосленима сматра више него коректним, а исто

мишљење дели и Ирена Ковачевић, која има још два испи-

та на Филолошком факултету, на смеру српски језик и књи-

жевност. Она додаје да су људи из библиотеке ванредно

предусретљиви и да хоће да помогну у свакој ситуацији.

Радомир Вучић, бивши главни редитељ на „Студију Б”,

који живи на релацији Земун–Панчево, у читаоници најви-

ше користи филозофску литературу, попут дела Серена

Кјеркегора.

Градска библиотека грађани-
ма Панчева нуди изузетно ве-
лики обим литературе за све
укусе – од дечје психологије,
преко модерне филозофије,
до најсвежијих издања дома-
ће и стране белетристике.

Четири одељења корисни-
цима су на располагању рад-
ним данима од 8 до 20 сати
(суботом до 14 сати), а љуба-
зно и веома стручно особље
увек је спремно да помогне.

На спрату Градске библиотеке
је популарна читаоница, а ту,
иза пулта, налази се и увек
расположена за сарадњу Бра-
нислава Добросављевић, ру-
ководилац Одељења за науч-
ни рад и интерну позајмицу.

Према њеним речима, нај-
више долазе студенати који ту
спремају испите.

– Кад је испитни рок тај
број се битно увећава, па их је
свакодневно  стотинак. Ат-
мосфера је заразна у позитив-
ном смислу и када се неком
не учи довољно је стимула-
тивна да га брзо врати књизи.

Ђина Шарац руководи Под-
земним одељењем за одрасле
чији су чланови махом запо-
слени, али и средњошколци,
пензионери... 

– Осам хиљада активних
чланова се може послужити
фондом од преко 100.000
књига, који редовно обна-

Драге читатељке и читаоци, „Панче-
вац” је у сарадњи са спонзорима ове
рубрике, фирмом „TorteCo” и посла-
стичарницом „Голуб”, покренуо „Из-
бор најлепше торте Панчева”, који ће
трајати до краја маја следеће године.
Сваког месеца најуспешније учеснике
очекују вредне награде у виду профе-
сионалног посластичарског алата и
материјала, а посебно атрак-
тивни поклони припашће
победницима на крају
читавог избора.

Пошаљите нам ре-
цепт и оригиналну фо-
тографију торте коју
сте сами направили и
декорисали. Приложите
своје податке – име и пре-
зиме, адресу и број телефона,
као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропози-
ције ’Избора најлепше торте Панчева’.
Изјављујем и да сам једини аутор / је-
дина ауторка рецепта и фотографије
јела које вам достављам. Сагласан/са-
гласна сам да текст рецепта и фотогра-
фију јела имате право да користите и
објављујете без просторног и времен-
ског ограничења и у свему према сво-
јим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recep-
ti@pancevac-online.rs или поштом на
адресу „Панчевца”: Трг краља Петра I
број 11, с назнаком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо ваш рецепт и
фотографију, то значи да сте ушли у
ужи избор за победника месеца и да
имате шансу да освојите вредан по-

клон. Најбољи аутор торте за
април, кога ће одабрати

професионални декора-
тери из посластичар-
нице „Голуб”, освоји-
ће ЦД за украшавање
торти и модле за
фондан и чоколаду.
На крају читавог избо-

ра између победника сва-
ког месеца одабраћемо троје

најбољих, којима ће припасти сле-
деће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са ду-
готрајном дресир кесом од импрег-
нираног платна са шест металних на-
ставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих
цветова и букета с књигом у пуном ко-
лору која садржи упутства за израду и

11..  ммеессттоо – комплет целокупног
алата за украшавање торти и израду

д е к о р а -
ција за
торте, ко-
ји садржи
177 дело-
ва.

Ове заи-
ста вред-
не покло-
не о који-
ма сваки
таленто-
вани по-
с л а с т и -
чар сања
обезбедио
је „Torte-
Co Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

aaппрриилл  ооссввоојјиићћее  

ЦЦДД  ззаа  ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии  

ии  ммооддллее  ззаа  ффооннддаанн  ии

ччооккооллааддуу

ННААЈЈББООЉЉИИ ЗЗАА ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Марија
Лазић. Марија, честитамо!

„„ККИИННДДЕЕРР  ППИИННГГУУИИ””  ((ДДООЊЊАА  ТТООРРТТАА))

ККооррее:: девет јаја, 14 кашика шећера, четири пуне кашике
какаоа, прстохват соли, осам кашика брашна, 80 мл вру-
ће воде, један прашак за пециво.
ССррееддњњаа  ггллааззуурраа::  200 мл слатке павлаке, 200 г чоколаде.
ККрреемм::  10 г желатина, 50 мл хладне воде, 800 мл слатке
павлаке, четири кашике меда, 100 г шећера у праху.
ППррииппррееммаа:: Улупати беланца с прстохватом соли. Жуманца
умутити са шећером, па додати какао, брашно, воду, пра-
шак за пециво и све измешати. Жуманцима додати снег од
беланаца и сјединити. Смесу истрести у округли плех вели-
чине 26 цм и пећи на 180 степени око 30 минута.

Оставити да се охлади, па пре-
сећи на три дела. На пару ставити
заједно слатку павлаку и изло-
мљену чоколаду да се отопе. Ме-
шати да се сједине, па склонити
масу да се хлади.

Желатин потопити у воду и
оставити 10 минута. Улупати
слатку павлаку са шећером и ме-
дом. Загрејати желатин да се ото-
пи, никако да проври, па му дода-
ти три кашике слатке павлаке, из-
мешати, па ту смесу полако сипа-
ти у слатку павлаку уз микс.

Кору испрскати с пет кашика мле-
ка, па нанети пола крема, а на њега
отопљену слатку павлаку и чоколаду
(средња глазура). Та средња глазура
не сме бити врућа, а ни хладна, како
би могла да се истресе и развуче.

Оставити у фрижидер 10 минута да се та глазура
стегне, па преко ставити остатак крема и поклопити

другом кором коју треба испрскати са осталих пет ка-
шика млека. Све се може слагати у калуп у којем се ма-
са пекла. Ставити у замрзивач на сат времена, па окре-
нути на тацну.
ДДееккоорраацциијјаа:: по жељи – шлаг, глазура од чоколаде или
фондан.

ЧЧООККООЛЛААДДННАА  ТТООРРТТАА  СС  ППООММООРРААННЏЏООММ

((ГГООРРЊЊАА  ТТООРРТТАА))

ККоорраа:: 10 јаја, 10 кашика шећера, 10 кашика брашна, је-
дан прашак за пециво, 50 г какаоа.

Састојке умутити, посебно жу-
манце и шећер, после додати
остале састојке и снег од белана-
ца. Кад се кора испече исеците је
на два дела тако да добијете три
коре. Након тога следи слагање
торте, што је обавезно радите у
калупу у којем сте и пекли торту.
ФФиилл:: један л млека, 200 г масла-
ца, 400 г чоколаде, једна каши-
чица цимета, три наранџе (из-
рендати кору), 300 г шећера.

Све састојке заједно скувајте на
лаганој ватри. Врућ фил прелијте
преко кора тако да их калуп сла-
жете по следећем редоседу: ко-
ра-фил-кора-фил-кора.

Ставити торту у фрижидер на
два сата да се добро охлади, па
на тацну окренути калуп.

ДДееккоорраацциијјаа::  по жељи – шлаг, глазура од чоколаде или
фондан.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ММААРРТТ

Стручни жири сачињен од искусних декоратера запослених у посла-

стичарници „Голуб” одлучио је да за најбољег декоратера у марту про-

гласи управо МАРИЈУ ЛАЗИЋ.

Она је освојила алат за израду цвећа и модле за фондан и чоколаду,

а пласирала се и у конкуренцију за једну од три главне награде које ће

бити додељене на крају читавог конкурса. Марија, поклоне може пре-

узети радним данима између 7 и 15 сати у продавници „TorteCo” у

Улици Жарка Зрењанина 36.

Студенти углавном доносе
своју литертуру, а ми смо ту да
им понудимо све што садрже
наше полице које краси петна-
ест хиљада књига. Примера
ради, готово беспрекорно смо
опскрбљени када је реч о дру-
штвеним наукама – наводи
шеф читаонице.

С тог одељења вреди издво-
јити референтну збирку енци-
клопедија, речника и лексико-
на, као и сијасет периодичних
часописа, свих пристојнијих
дневних новина, недељника и
месечника и других серијских
публикација, а ту је и интер-
нет читаоница.

Одељење за одрасле

Читаоница

Књиге за децу



Каташице Младости
освојиле бронзану
медаљу

Одмах по окончању Европ-
ског првенства карате сени-
ори су наставили такмичења
и наступили су на државном
шампионату прошлог ви-
кенда у Старој Пазови.
Двојица најбољих такми-
чара Динама и шампиони
Србије из 2013. и 2014. го-
дине  нису учествовали на
том такмичењу управо
због надметања на Европ-
ском првенству у Истан-
булу. Милош Јовановић је
изостао због болести, а
Слободан Битевић услед
повреде задобијене у Тур-
ској.

Иако је наступио у
ослабљеном саставу, Ди-
намо је и на том важном
такмичењу добио шампио-
на. Одлични Никола Јовано-
вић освојио је своју трећу
узастопну сениорску титулу
у категорији до 75 кг, савла-
давши рутински све против-
нике.

Да је прави фајтер и бес-
компромисни борац, још
једном је доказао млади
Стефан Лугић, који се после
дванаесточасовног рада у
трећој смени директно поја-
вио на татамију, лавовски се

борио и остварио две победе,
да би потом, незаслужено, са
2:1 изгубио у борби за фина-
ле, а онда је, савладан умо-
ром, био поражен и у борби
за бронзану медаљу. Ипак,
Стефан је доказао да је један
од најбољих бораца у нашој
земљи.

На овом такмичењу од-
личне су биле и каташице
КК-а Младост из нашега
града. Екипа у саставу Сања
Марковић, Тамара Видано-
вић и Јелена Макитан осво-
јила је бронзану медаљу.

Већ наредног викенда ка-
дети, јуниори, млађи сенио-
ри и сениори наступиће на
Купу Војводине у Новом Бе-
чеју, а полетарци, пионири и
наде надметаће се на покра-
јинском шампионату у Ин-
ђији. A. Ж.

примљена поена то најбоље
илуструју. Уз то, ни преци-
зност при шуту с дистанце ни-
је била на потребном нивоу,
као ни извођење слободних ба-
цања. Може се поставити пи-
тање да ли је ФМП бољи од Та-
миша баш за толику разлику у
поенима, али не може се оспо-
рити да је домаћин био много
бољи. Остаће забележено у
клупској историји КК-а Та-
миш да су на овој утакмици
наступили: Хукић, Илић, Кру-
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПОРАЗ ТАМИША НА ПРЕМИЈЕРИ
Панчевци изгубили
од ФМП-а у првом
колу Суперлиге

Славили Крис-крос 
и Динамо

У првом колу Суперлиге, одр-
жаном прошлог викенда, ко-
шаркаши Тамиша су изгубили
у Железнику од ФМП-а са
95:71, по четвртинама 20:12,
32:21, 17:16 и 26:22. Тај сусрет
је пратило око 350 гледалаца.

Иако су многи прижељки-
вали изненађење и реванш
екипе из нашега града за по-
разе од ФМП-а у КЛС-у, то је
изостало, пре свега због од-
личне игре домаћина у првом
полувремену.

Кошаркаши ФМП-а су прве
две деонице одиграли много
снажније и с више жара, што
им је касније омогућило да
мирно и без већих проблема за-
врше утакмицу. Момци из
предграђа престонице доказали
су квалитет, а појачани Дави-
довцем, Апићем и Ђоковићем,
пред сам старт такмичења, би-

шчић, Кесар, Симић, Мило-
шевић, Драгаш, Вујовић, Иса-
иловић, Јовановић, Ивановић
и Манојловић, а с клупе их је
предводио Бојан Јовичић.

Пре почетка меча у Желе-
знику додељена су признања
најуспешнијим појединцима
у тек завршеној сезони у КЛС-
у. Најбољи тим је баш ФМП,
док је за најкориснијег играча
у лиги проглашен Вук Мали-
џан, члан ОКК Београда. Пр-
ви стрелац је Драган Кру-
шчић, играч Тамиша.

Истовремено се одвија бор-
ба за бодове и у Другој српској
лиги, а тимови из нашега гра-
да не посустају са успесима.

Крис-крос је и даље лидер
на табели после тријумфа над
Омладинцем. Панчевци су
победили са 89:71.

– Тек у самој завршници
утакмице дошли су до изра-
жаја наш већи фонд играча и
боља физичка припрема, па
смо стигли до победе – иста-
као је Вук Станимировић,
тренер Крис-кроса.

У дербију кола Динамо је
победио Војку у гостима. По-
сле 40 минута игре семафор
је показивао скор 57:57, али
су гости после продужетка
стигли до тријумфа од 66:73.

–  Захваљујући Радовићу у
додатних пет минута смо сти-
гли до важне победе и прибли-
жили се самом врху табеле –
рекао је Ненад Раковац, тре-
нер Динама.

Крис-крос је лидер, а дина-
мовци су трећи у овом рангу
такмичења.

С. Дамјанов

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ

АЊА ОПЕТ ОБОРИЛА РЕКОРДЕ
У Новом Саду је прошлог
викенда одржано Отворено
првенство Србије у пливању,
на којем се надметало 329
такмичара из 46 клубова.
Чланови ПК-а Динамо, које
су предводили тренери Мар-
ко Спасов, Влатка Комленац
и Живко Паранос, били су
веома успешни.

Још једном је блистала
Ања Цревар. Наша млада су-
грађанка је оборила три др-
жавна рекорда. У конкурен-
цији девојчица до шеснаест
година то јој је пошло за ру-
ком на 100 м прсно и 200 м
делфин, а у апсолутној гру-
пи то је, такође, учинила на
200 м делфин. Као победни-
ца се на постоље попела чак
шест пута. Најбржа је била

на 200 м леђно, делфин, ме-
шовито и краул, те на 100 м
прсно и 400 м мешовито.
Ања је поново одушевила све
присутне, али и потврдила
да је у многим елементима
већ превазишла остале срп-
ске пливачице и да свој ква-
литет сада мора да потврђује
ван граница наше земље.

Александра Цревар је зау-
зела друго место на 200 м
краул у јуниорској и треће у
сениорској конкуренцији.
Тако је било и после наступа
на 400 м краул. На Првен-
ству Србије одлична је била
и Наташа Праскало. Она је
заслужила сребрну медаљу
на 200 м леђно, а трећа је
стигла на циљ у тркама на
100 и 200 м краул. С. Д.

Ни после трећег кола у про-
лећном делу Супер Б лиге Ди-
намо из Панчева не зна за по-
раз. Популарни „жуто-црни”
су прошлог викенда победили
ПКБ у Падинској Скели са
21:22 (8:10). Сусрет је пратило
око 100 гледалаца.

То је био тежак меч за обе
екипе. Динаму је победа била
неопходна да би се дефинитив-
но извукао из опасне зоне, а до-
маћину је то била последња
шанса да ухвати сламку спаса.
Зато и не чуди много набоја и
преокрета током меча. У првом
полувремену одлично је бра-
нио Митановски, који је са 10
одбрана на најбољи начин чу-
вао свој тим. После одмора
момци који играју за ПКБ до-
дали су гас и опасно запретили
гостима. Прво су сустигли

предност Панчеваца, а затим у
кратком периоду и повели
(19:15). Тада је на сцену ступио
капитен Бранко Радановић. С
три гола је покренуо екипу коју
предводи. Одличан је био и у
одбрани, што је допринело по-
себном квалитету, а на крају и
пресудило. Динаму је победу
донео Миљан Буњевчевић го-
лом у финишу утакмице. Кад
се саберу утисци, баш помену-
та двојица су оставила најјачи
утисак у трећој победи у низу
клуба из нашега града. Још
једном је ефикасност показао
и Радосављевић, али цео тим
заслужује похвале за тријумф
на тешком гостовању. 

У следећем колу Панчевци
гостују лидеру на табели – тиму
Слоге из Пожеге. Нажалост,
Динамо неће бити комплетан

за овај дуел. Бранко Радановић
изостаје због суспензије, док ће
Миљан Буњевчевић с кадет-
ском репрезентацијом Србије
ићи на међународни пријатељ-
ски турнир у БиХ.

Рукометашице ЖРК Панче-
ва не посустају. На веома те-
шком гостовању у Сремској
Митровици победиле су Срем
са 23:24 и тако остале непобе-
диве у овом рангу такмичења.
Реч је о сусрету 19. кола Прве
лиге група „Север”.

Најзаслужнија за наставак
победоносног низа јесте Све-
тлана Ничевски. Та девојка
игра као у најбољим данима.
На прави начин предводи оста-
так екипе, покретачка је снага
тима, а њених 12 голова за по-
себну су причу. Оно најслађе у
тријумфу девојака из нашега

града догодило се на самом
крају дуела у Сремској Митро-
вици. Светлана Ничевски је
прелепим голом тек неколико
секунди пре истека 60. минута
„зачинила” победу. Наравно,
као и увек, све девојке заслужу-
ју похвале за игру и приступ,
посебно кад је реч о одбрани.

Рукометаши Јабуке су у Цр-
венки играли 27:27 са истоиме-
ним тимом у оквиру Друге лиге
група „Север”. Био је то веома
занимљив сусрет, неизвестан до
самог краја. Гости су до изјед-
начења стигли у самој завр-
шници. Посебно се истакао Јо-
вановски, који је постигао девет
голова. По пет пута у листу
стрелаца су се уписали Јовчић
и Брзевски, док су три гола да-
ли Мирјанић и Илић. Јабука је
и даље лидер на табели. С. Д.

ССЕЕЛЛЕЕККТТООРР  УУ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИККУУ

Сусрет између ФМП-а и Тамиша привукао је

пажњу многих поклоника игре под обручеви-

ма у нашој земљи.

Међу њима је био и Александар Ђорђе-

вић, селектор нашег националног тима.

Он је утакмицу пратио у друштву помоћни-

ка Јовице Антонића.

ће за многе нерешива препрека
и у Суперлиги. ФМП је у својим
редовима имао одличног Фи-
липа Човића, који је био главни
„архитекта” тима, док је Гуду-
рић био најефикаснији играч.

Много повољнији утисак
Панчевци су оставили у дру-
гом полувремену, али то није
било довољно да се избегне по-
раз. Основна слабост тима из
нашега града огледала се у чи-
њеници да одбрана није добро
играла у првих 20 минута, а 52

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” У НАЛЕТУ

СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ 

ШАМПИОН ДРЖАВЕ

Осми међународни турнир под
називом „Трофеј града Панче-
ва”, у организацији ЏК-а Ди-
намо, одржан је 28. марта у
Хали спортова на Стрели-
шту. Такмичење је било на-
мењено млађим категорија-
ма, а надметала су се 503
борца из 47 клубова из: БиХ,
Црне Горе, Хрватске, Руму-
није и Србије.

Председник ЏК-а Динамо
Драган Милошевић поздра-
вио је присутне, а потом је до-
делио кимона кадетским пр-
вацима државе, члановима
Динама – Сари Славковић и
Филипу Ринковецу. Турнир је
свечано отворио Александар
Фаркаш, члан Градског већа
задужен за спорт. Због вели-
ког броја такмичара, финале у
екипној конкуренцији било је
померено за 19 сати, а директ-
но је преношено на порталу
„Полувреме”. 

У екипном делу је наступи-
ло осам тимова. Најуспешнија
је била Славија из Новог Сада,
која је тријумфовала испред
ЏК-а Бамби–ВГСК и беочин-
ског Цемента.

Млади борци Динама били
су веома успешни у поједи-
начном надметању.

Најсјајнија одличја су осво-
јили: Марија Стојановски, Ду-
ња Дивљан, Владимир Богда-
новски, Урош Ћућа, Вук Ко-

шић, Стефан Павлов, Анђела
Радуловић, Анђела Ранђело-

вић, Сара Славковић и Игор
Омаста. Сребром су се окити-
ли: Андријана Кртенић, Ми-
лош Стојановић, Данијел Ма-
равић и Филип Ринковец, а
бронзе су зарадили: Дејан До-
линга, Никола Раданов, Јеле-
на Стојановски, Милош Ђор-
ђевић, Филип Француз, Мате-
ја Зубовић, Ена Стефановић,
Никола Павлов, Ивана Недељ-
ковић и Никола Достић. 

Генерални спонзори турни-
ра били су „Дунав осигурање”
и Град Панчево. A. Ж.

ОДРЖАН ОСМИ „ТРОФЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА”

НАДМЕТАЛО СЕ 500 ЏУДИСТА

ССЈЈААЈЈННИИ  ММААРРККООВВИИ  ККЛЛИИННЦЦИИ

Одлични су били и чланови ЏК-а Панчево, које је предво-

дио тренер Марко Атанасов.

Александар Лупулов и Милош Мандарић освојили су

златне медаље, Немања Нишић се окитио сребром, а брон-

зе су заслужили: Нина Албијанић, Нина Гичков, Лазар Ал-

бијанић, Милена Вујовић и Филип Паланачки. 



Карате клуб Младост из на-
шега града приредио је у не-
дељу, 29. марта, шеснаести
међународни турнир, који је и
овог пута одржан у Хали спор-
това на Стрелишту. Надмета-
ло се 400 такмичара из Срби-
је, БиХ, Републике Српске и
Румуније. Боје нашега града
бранили су каратисти домаће
Младости, Динама и КК-а
Combat Eagle.

Турнир је свечано отворио
члан Градског већа задужен за
спорт Александар Фаркаш, а
потом су борци кренули у бој
за медаље. Најуспешнији су
били такмичари Младости, ко-
ји су освојили 20 златних ме-

даља, али су се надметали ван
конкуренције, с обзиром на то
да су били домаћини такмиче-
ња. Тако је победнички пехар
припао КК-у Фронт из Старе
Пазове, друга је била екипа
КК-а Winner из Тузле, а треће
место је заузео Владимировац.

За најбоље такмичаре на
турниру проглашени су такми-
чари из Панчева – кадет Срђан
Јокић и нада Јована Новаков.
Из домаћег клуба најуспешни-
ји су били: Сања Марковић,
Тамара Видановић, Јелена Ма-
китан, Јана Којчић, Анастасија
Јаредић, Бојан Векецки, Алек-
сандар Спасић, Анђелина Ја-
редић, ката тим сениорки (Је-
лена Макитан, Тамара Вида-
новић и Сања Марковић), тим
кадета у саставу: Срђан Јокић,
Тибор Мичик, Филип Секулић
и Бранислав Чокеша, тим жен-
ских нада у саставу: Јана Кој-
чић, Јована Новаков и Анаста-
сија Јаредић, као и тим му-
шких нада који су чинили Лу-
ка Брајовић, Дамјан Стојано-
вић и Јован Милетић.

– Ово је био изузетан спорт-
ски дан. Веома сам задовољан
јер се Панчево, као град спор-
та и каратеа, још једном пока-
зало као добар домаћин. Го-
сти су отишли пуни позитив-
них утисака, а посебно сам по-
носан на рад мојих бораца –
рекао је Тихомир Макитан,
алфа и омега КК-а Младост.

Одлични су били и најмла-
ђи такмичари Динама, који су
освојили 13 медаља. Највред-
нијим трофејима су се окити-
ли Милица Гагић, Никола
Ивановић и Дарко Спасков-
ски. Сребрна одличја су заслу-
жили Јелена Милентијевић,
Николина Гагић и Сара Су-
шец, а бронзана: Филип Стан-
ковић, Лука Степанов, Богдан

Јовановић, Катарина и Нико-
лина Фурунчић, Ана Живоји-
новић и Дарко Блажевић.

Вредне трофеје су заслужи-
ли и чланови КК-а Combat Ea-
gle. Најуспешнија је била
Марта Стојсављевић, која је
освојила две златне медаље.
Најсјајније одличје је заслу-
жила и Ања Кнежевић, Ана-
стасија Трајковски се окитила
сребром, а бронзе су заради-
ли: Тамара Обрадовић, Ђорђе
Јокић, Теодора Трумбеташ,
као и женски ката тим.

Иако је још једна, једанаеста
заредом, суперлигашка сезо-
на иза њих, одбојкашице Ди-
нама, под будним оком трене-
ра Александра Владисављева,
и даље тренирају пуном па-
ром. И тако ће бити све до ју-
на, када ће популарне „лави-
це” коначно отићи на заслу-
жени одмор.

И у време када нема такми-
чарских искушења, ЖОК Ди-
намо привлачи пажњу јавно-
сти. Млађе категорије и даље
бију битке у својим лигама, а
тренутно је у центру пажње
Тијана Стојковић, млада од-
бојкашица Динама, која с ка-
детском селекцијом Србије
учествује на Првенству Евро-
пе у Бугарској. Тијана игра за-
пажену улогу, а наша репре-
зентација је до сада савладала
Грчку, Русију и Немачку.

– Прве две екипе из групе
иду у полуфинале, а то ауто-
матски значи и пласман на
Светско првенство у Перуу.

Тијана је још једном показала
да је будућност Динама, али и
српске одбојке. Међу репре-
зентативкама је била још јед-
на наша играчица – Сања Ђур-
ђевић, а ако се зна да је наци-
онална селекција састављена

само од играчица Црвене зве-
зде и Визуре, онда имамо пра-
во да будемо поносни. Дина-
мо није имао репрезентативке
још од Милене Рашић – рекао
је Александар Владисављев,
први тренер „лавица”.

На састанку ужег руковод-
ства клуба анализирана је тек
окончана сезона, која је оце-
њена као успешна, а ЖОК Ди-
намо неће мењати курс ни
убудуће. Циљ ће и даље бити
афирмација младих играчи-
ца, а већ је направљен и спи-
сак евентуалних појачања.

Из овог спортског колекти-
ва стиже још лепих вести: Од-
бојкашки савез Србије позваo
је првoг тренерa Динама
Александрa Владисављевa у
стручни штаб сениорске ре-
презентације наше земље, ко-
ја ће овог лета имати много
изазова. Наше одбојкашице ће
се надметати на Европским
олимпијским играма, Гран-
прију, Првенству Европе и
Светском купу. У некој од се-
лекција с репрезентативкама
ће радити и тренер Динама.
То је још један доказ да је пан-
чевачки суперлигаш цењен у
одбојкашком окружењу наше
земље.

НОВОСТИ ИЗ ЖОК-а ДИНАМО

„ЛАВИЦЕ” РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

Страну припремио
Александар
Живковић

Четвртак, 2. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ИСПУНИО ПЛАН
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дб3)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Лаћарак: ЛСК – КРИС КРОС
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДИНАМО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
петак, 17 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–СПАРТАК
недеља, 17.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Жабаљ: ЖЕЉА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ГРАДНУЛИЦА
Елемир: НАФТАГАС–ЈЕДИНСТВО
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Кикинда: КИКИНДА–БОРАЦ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЗАРА
недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО
Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ
Војловица: МЛАДОСТ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА – П. ДУНАВ
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА
Железник: ФМП–ТАМИШ 95:71

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ДУНАВ 57:86

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ОМЛАДИНАЦ 89:71
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО 66:73

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Ивањица: БУКОВИЦА–БОРАЦ 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
П. Скела: ПКБ–ДИНАМО 21:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Митровица: СРЕМ–ПАНЧЕВО 23:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–МИЛЕТИЋ 26:35
Црвенка: ЛАКИ–ДОЛОВО 34:21
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН 27:28
мушкарци

Црвенка: ЦРВЕНКА 2 – ЈАБУКА 27:27

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ДОЛИНА 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:0
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ 0:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ОМЛАДИНАЦ 0:0
Б. Црква: БАК – МЛАДОСТ (В) 1:1
Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (О) 2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БСК 5:1
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО 1:2
Панчево: ДИНАМО 1945 – СТРЕЛА 9:0

ГОРАН НАЈБРЖИ
Традиционалан, 22. „Ново-
садски полумаратон” одржан
је 29. марта, а ове године је
имао рекордан број учесника
– 1.200 тркача из 16 земаља.

Титулу је бранио члан АК-а
Динамо Горан Укић, који је
захваљујући сјајној тактици,
али пре свега великом залага-
њу, дошао до нове победе. Пр-
ви је прошао кроз циљ, с вре-
меном 1:11,36. Други пулен

тренера Милета Угрена – Ми-
лош Гашовић на циљ је стигао
шести, с резултатом 1:15,03.

Ово је трећа сезона заредом
да титула стиже у Панчево. Ди-
намовци, свака част!

МЕДАЉЕ СТИЖУ СА

СВИХ ТАКМИЧЕЊА
Почела је нова такмичарска се-
зона за спортисте с посебним
потребама. На бројним такми-
чењима широм земље одличне
резултате остварују и чланови
СК-а Кликер из нашега града.

Девето првенство Специјал-
не олимпијаде Србије у плива-
њу одржано је у Крагујевцу, а
на њему је учествовало 55 нај-
бољих такмичара из 11 клубо-
ва. Наш град су представљала
четири пливача, који су осво-
јили једну златну, једну сребр-
ну и три бронзане медаље.

Државни шампионат у сто-
ном тенису одржан је у Зрења-
нину. У конкуренцији 48 нај-
бољих играча из једанаест срп-
ских клубова чланови СК-а
Кликер освојили су две златне
и две сребрне медаље.

Ови успеси на почетку так-
мичарске године представљају
велики мотив свим спортисти-
ма и тренерима Кликера за да-
љи рад у овој години, будући да
је ово олимпијска година и да
ће наши суграђани наступити
на Олимпијским играма Спе-
цијалне олимпијаде, које ће
бити одржане од 21. јула до 4.
августа у Лос Анђелесу.

ПУТ У ГРЧКУ
Да се добар рад препознаје
надалеко, говори и позив упу-
ћен КК-у Крис-крос да уче-
ствује на првом пионирском
турниру у грчком граду Три-
кали, који ће бити одржан од
6. до 9. априла.

Организатор је припремио
неколико занимљивих про-
грама, а посебно су важна два
семинара на којима ће преда-
вачи бити стручњаци из Грчке
и Србије. Предавање под на-
зивом „Дриблинг у узрасту од
осам до десет година” одржа-
ће Раде Георгијевски, пред-
седник Мини баскет удруже-
ња КСС-а, док ће магистар
Владимир Илић учесницима
турнира говорити на тему
„Шут у узрасту од осам до де-
сет година”.

Тријумфом у
Ивањици обезбеђен
опстанак у
прволигашком
друштву

Утакмицама претпоследњег
кола, које су одигране про-
шлог викенда, првенствена
трка за бодове у Првој лиги за
одбојкаше ушла је у сам фи-
ниш. Борац из Старчева је ове
године имао само један циљ –
опстанак у друштву прволига-
ша, а момци које предводи
тренер Марко Симијоновић
успели су да га испуне и пре
краја шампионата. Они су
прошлог викенда гостовали у
Ивањици, одакле су донели
три бода вредна опстанка: Бу-
ковица–Борац 1:3, по сетови-
ма: 19:25, 18:25, 25:21 и 13:25.

На тај далеки пут експедиција
из Старчева је кренула са само
девет играча. Екипа је била мала
али одабрана, па није дозволила
никакво изненађење. Зато све

честитке заслужују: Иван Бојко-
вић, Немања Милетић, Бојан
Познић, Стефан Владисављев,

Давор Милошевић, Радован Ме-
деница, Душан Јовић, Милош
Симић и Милош Милић.

– Честитам мојим момцима
како на резултату, тако и на
приказаној игри, али и одго-
ворности. Максимално озбиљ-
но смо ушли у овај дуел, па смо
прва два сета релативно лако
решили у своју корист. Дома-
ћин је у трећем сету додао гас,
ми смо се мало опустили, па је
Буковица успела да унесе у
игру малу неизвесност. Ипак, у
четвртом сету је опет све дошло
на своје место. Имали смо и
предност од 12:3, па питање по-
бедника ниједног момента није
доведено у питање. Освојили
смо важне бодове и испунили
циљ – рекао је Марко Симијо-
новић, тренер ОК-а Борац.

Последње коло биће на про-
граму већ у петак, 3. априла. Бо-
рац у Хали спортова на Стрели-
шту дочекује суботички Спар-
так. То ће бити лепа прилика за
све љубитеље игре преко мреже
да дођу и поздраве одбојкаше
Борца. Без обзира на исход ме-
ча, Старчево ће имати прволи-
гаша и у новој сезони.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР „МЛАДОСТ 2015”

КАРАТЕ У ПРВОМ ПЛАНУ



Блазовића нису имали довољно концен-
трације да постигну погодак. Тако су на-
вијачи незадовољни напустили попри-
ште окршаја, јер су очекивали сигурну
победу, која би им много значила у бор-
би за опстанак. 

– Имали смо прилике које нисмо реа-
лизовали. Тешка утакмица, тежак те-
рен... Идемо даље, предстоји нам жесто-
ка борба за опстанак. Мораћемо некога
да изненадимо на страни.  Ако победимо
у Кикинди, а потом и Железничар на
свом терену, побећи ћемо из опасне зоне
– рекао је Стојан Војиновић, фудбалер
Борца.

Старчевци су после ове утакмице на
13. месту на табели, са 22 бода.

Фудбалери Железничара, лидера на
табели, гостовали су у Српској Црњи, где
су са домаћом Будућношћу играли нере-
шено – 0:0.

То је била веома тешка, тврда, права
првенствена утакмица, у којој није било
много прилика за погодак. Домаћи су
играли чврсто у одбрани, показујући од
самог почетка утакмице да им је основ-
ни циљ да не приме гол.

Панчевачка „дизелка” је наступила у
саставу: Алексић, Ћирка, Митић, Стај-
чић, Спасић, Трифковић, Арсенијевић,
Тошић, Благојевић (Сарић), Текијашки
(Скокна) и Тахировић (Пештерац).

Железничар је и даље на првом месту
на табели, с 35 бодова, а већ следећег ви-
кенда предстоји му ново, велико иску-
шење. На СЦ „Младост” долази Козара,
која се налази на другом месту, са само
бодом мање од лидера. Биће то меч за
фудбалске сладокусце. Зато га не треба
пропустити. „Жеља” је заслужио подр-
шку с трибина! А. Живковић
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Дуња Цветковић,
свира гитару:
– Волим да читам, по-
себно кад је реч о шти-
ву на немачком. Ви-
кенд ми је идеалан за
ту активност. Такође,
свирам гитару, па ћу
вежбати. Неће изостати
ни вечерња шетња.

Урош 
Радмановац, 
ватерполиста:
– Цео викенд ћу прове-
сти у Дубровнику, где
се одржава Европско
првенство у ватерполу
за млађе категорије.
Спремам се за пут и је-
два чекам да такмиче-
ње почне.

Марија
Димитријевић, 
одбојкашица:
– Тренирам одбојку, а
викендом се играју
утакмице. Тако ће бити
и овог пута. Планирам
да у недељу одем код
баке, која живи у Јар-
ковцу. Ето, то су најбит-
нији детаљи.  

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Крпљење

Током зиме се крпила одећа, крпиле су се градске финансије,

крпило се грејање, крпили су се кућни буџети...

Јер се на пролећном светлу јако лепо уочавају сви недостаци.

Зато се сада крпе рупе, санирају дивље депоније, уклања пр-

љавштина, врши страначка диференцијација...

И притом сви заборављају да крпеж остаје крпеж.

А једино се још у „Грајању” надају да ће престати да их крпе.

Орезивање

Пролеће је време када се креће у велико спремање.

Орезује се лоза, орезују гране, орезују систематизације, оре-

зују вишкови, орезују непослушни кадрови...

Зато и не чуди што су чак и неке политичке партије у ово до-

ба кренуле у унутарстраначке изборе.

Да се уклоне изданци који штрче.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Уклањање

Труле гране с дрвећа морају обавезно да се уклоне.

Да трулеж не захвати здраво ткиво.

Тако је и у нашој привреди, здравству, политици, просвети,

економији, држави и друштву уопште.

Једино што се трулеж ту толико увукла да слушамо само обе-

ћања о уклањању.

Железничар и Борац
играли без голова

Утакмицама 18. кола прошлог викен-
да је настављена првенствена трка за
бодове у Српској лиги „Војводина”. У
питању је трећа рунда пролећног дела
шампионата, у којој је панчевачки Ди-
намо остварио прву победу у наставку
сезоне.

По веома хладном времену, пред
око 300 гледалаца, „брзи воз” је на
Градском стадиону у Панчеву савла-
дао Долину из Падине са 2:0. То је био
прави јужнобанатски дерби, у који су
гости ушли као фаворит. Ипак, Новак
Шалипуровић и његови саиграчи игра-
ли су одлично, па су заслужено освоји-
ли сва три бода.

Тренер домаћих Жарко Тодоровић
на располагању је имао екипу у саста-
ву: Томић, Каранфиловски, Дашић,
Николајев, Петровић, Маровић, Стоја-
новски (Чикић), Спасковски, Мило-
шев (Јаћимовски), Шалипуровић и
Чишић (Ђоковић).

Панчевци су од самог почетка утак-
мице имали иницијативу, али је први
погодак постигнут тек у финишу првог
полувремена. Мрежу гостију је затре-
сао Александар Чишић. Динамо је на-
ставио у истом ритму и у другом полу-
времену, а судбину гостију у овом ме-
чу запечатио је Алексеј Николајев го-
лом који је постигао у 78. минуту.

Овим тријумфом Панчевци су пока-
зали да имају квалитет за овај ранг
такмичења и да добре резултате од
њих тек треба очекивати. „Брзи воз” је
сада на деветом месту на табели, са 24
бода, а у наредном колу иде у Шид на
мегдан с Радничким.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” БОЉИ ОД ДОЛИНЕ

ММААЛЛИИ  ЈЈААППААННЦЦИИ  ГГООССТТООВВААЛЛИИ  ННАА  ГГРРААДДССККООММ  ССТТААДДИИООННУУ

Прошле недеље, тачније у четвр-

так, 26. марта, на Градском стади-

ону у Панчеву одигране су две ме-

ђународне утакмице.

У пријатељском одмеравању

снага између дечака из школе фуд-

бала Динама и малишана из Јапана

бољи су били гости, који су заслу-

жено победили у мечевима у обе ге-

нерације. 

Фудбалери из далеког Јапана,

после турнеје у Шпанији, дошли су

и у нашу земљу, где су играли с Цр-

веном звездом, Партизаном, Чука-

ричким... Међу српским великани-

ма се нашао и Динамо.

Пре почетка утакмице председ-

ник „брзог воза” Зоран Радојко-

вић предао је пригодне поклоне

представницима клуба из Јапана.

Осамнаеста рунда шампионата од-
играна је и у Војвођанској лиги група
„Банат”, у којој наш град представља-
ју Железничар и Борац из Старчева.
Овог пута су наши клубови освојили
по бод – „дизелка” у Српској Црњи, а
Борац на свом терену.

Дерби доњег дела табеле одигран је
у Старчеву, где су Борац и Пролетер
из Банатског Карловца, пред око 200
гледалаца, играли без голова – 0:0. 

Иако су имали благу теренску ини-
цијативу, момци тренера Миљана

Тријумф Пантера у Нишу над Импера-
торима обележио је прво коло елитног
надметања у нашој земљи у америчком
фудбалу. Успешан деби клуба из наше-
га града наговештава високе домете, а
скор од 16:37 довољно говори о односу
снага на терену СЦ-а „Чаир”.

Нови квотербек Пантера Шон Фреј-
зел био је централна личност тог дуе-
ла, а његове екстра пасове саиграчи су
зналачки претварали у поене. Посебно
су се истакли Братислав Бошњак, Не-
мања Зубовић, Стефан Дедић и Марко

Совиљ. Наравно, похвале иду на рачун
целе екипе. Победом у Нишу наши су-
грађани су се реванширали за два по-
следња пораза од истог ривала, када су
пропустили прилику да се домогну за-
вршнице Суперлиге. Наплата с кама-
том је добродошла из више разлога, а
сасвим је јасно да први тријумф у так-
мичењу доноси неопходну самоувере-
ност пред наредне дуеле.

У следећем колу Панчевци путују у
Сремску Митровицу на сусрет с Леги-
онарима. С. Д.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ СЈАЈНИ У ДЕБИЈУ


