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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4601, година CXLVI

После контрола инспектора
послодавци пријављивали
запослене

Прошле године један радник
погинуо на градилишту

Запослени у Инспекцији рада Ју-
жнобанатског округа су током про-
шле године извршили 916 инспек-
цијских надзора из области радних
односа, 239 контрола поштовања
прописа о безбедности на раду и 704
провере у којој мери се спроводи За-
кон о забрани пушења.

Тим контролама је обухваћено ви-
ше од 28.000 запослених у Панчеву
и у осталим местима у јужном Бана-
ту, а инспектори су поднели 95 зах-
тева за покретање прекршајног по-
ступка (53 против директора у др-
жавним фирмама и 42 против вла-
сника приватних фирми), једну кри-
вичну пријаву, 26 пријава за кривич-
ни поступак, 301 решење о отклања-
њу уочених недостатака из области
безбедности и заштите на раду и 26
решења о отклањању недостатака у
области радних односа.

На основу статистичких података
Инспекције рада, забрињавајуће је
то што послодавци још увек не по-
клањају довољно пажње заштити за-
послених који раде тешке и опасне
послове. Томе у прилог говоре пода-
ци да су у прошлој години извршени
инспекцијски надзори због једног
смртног случаја на грађевини и 54
тешке повреде.

Подсећамо, на градилишту које се
налази у центру Панчева 16. августа
прошле године погинуо је тридесето-
годишњи радник из Дебељаче. Како
је тада саопштило Министарство за
рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, на њега је, док је стајао
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у рупи дубокој два и по метра и рав-
нао бетон, пала мешалица за бетон.
Саопштено је и да ни инвеститор ни
фирма коју је ангажовао нису прија-
вили Инспекторату за рад послове
што су се на том месту обављали.

Због кршења прописа о безбедно-
сти и заштити на раду инспектори су
у 2014. години донели шест решења о
забрани рада (пет у области грађеви-
нарства и једно из области производ-
ње метала, машина и друге опреме).

Да је рад на црно и даље један од
највећих проблема, сведочи то што
су инспектори током контрола зате-
кли бројне непријављене раднике у
трговини, грађевинарству и другим
делатностима. Те контроле су имале
ефекта, што потврђују подаци да су
након њих послодавци пријавили
186 запослених који су радили на
црно и с њима су засновали радни
однос.

Уз своје редовне дужности, ин-
спектори рада су у прошлој години
814 пута пружили правну помоћ
онима који су им то затражили. Ме-
ђу радницима који су сматрали да су
угрожени доминирали су они што
раде у трговини на велико и мало
(255).

Повод за контроле које је изврши-
ла Инспекција рада у прошлој годи-
ни биле су и пријаве запослених да
послодавци крше њихова права која
су зајамчена Законом о раду. Након
инспекцијских контрола донета су
23 решења на основу члана 269 тог
акта која се односе на уочене непра-
вилности у исплатама личних дохо-
дака и четири решења о исправљању
уочених пропуста у одређивању го-
дишњих одмора и одсуства.

Током прошле године Инспекцији
рада нису подношене тужбе због
дискриминације на послу, а у 704

Самохвала
културе
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спроведена надзора у вези с пошто-
вањем Закона о забрани пушења са-
мо у три случаја су уочени недоста-
ци, након чега је наложено њихово
отклањање.

Да би Инспекција рада што ефика-
сније реаговала поводом кршења за-
кона и неправилности, важно је да је
о тим појавама обавештавају радни-
ци који су били жртве бахатих дирек-
тора и власника приватних фирми.

То на првом месту треба да раде
они чији послодавци нису сачинили
с њима уговоре о раду, нити су их
пријавили државним фондовима за
пензијско и инвалидско осигурање
након што су их запослили.

Инспекцију треба да обавесте и
они што сматрају да су жртве злоста-
вљања надређених на послу, као и
они којима послодавци исплаћују
мању плату од уговорене, не испла-
ћују је на време, не дају им накнаду
за прековремени рад и превоз или су
их незаконито отпустили. 

Инспектори рада кажњавају и по-
слодавце који терају запослене да
раде прековремено и више од закон-
ског максимума или их не пуштају
на годишњи одмор. По закону није
дозвољено ни да се прети радници-
ма који су штрајковали да ће бити
отпуштени уколико је штрајк у ко-
јем су учествовали био организован
по закону.

Радници који су били жртве зло-
стављања на раду могу обавестити
инспекцију уколико их, без обзира
на налаз службе медицине рада да
им је здравље угрожено, послодавац
није преместио на друго радно ме-
сто. Инспектори имају право да реа-
гују и након пријава да су радници
који су пријавили мобинг отпуштени
с посла, или су против њих покрену-
ти дисциплински поступци.

М. Глигорић

АКТИВНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

И ДАЉЕ РАСПРОСТРАЊЕН РАД НА ЦРНО

У Градском

парку се вазда

нешто чека.

Или пензија

или њено ново

смањење.

Или скупља

струја или нове

цене грејања.

Можда 

јефтинији 

лекови или

лепши дани.

Можда боља

будућност, а

можда само 

неки нови 

пројекат Владе.

Можда 

„Панчево 

на води” или

Глогоњ 

с незагађеном

водом.

А биће ипак 

да је унук 

с тобогана 

једина 

извесност 

која чекање 

заслужује.

ШТА СЕ ЧЕКА?ШТА СЕ ЧЕКА?

Градилиште у Панчеву на коме је прошлог августа погинуо радник 



Скраћивање мука
Просветари нису прошли као адвокати, чија је велика већина захтева изнетих током тро-
месечног штрајка прихваћена. Минималне су, а са сваким новим даном све су и тање
шансе да ће професори ишта успети да постигну својим протестом.

На окупљању испред Владе, на којем се појавило неколико хиљада просветара, објашње-
но им је и зашто: паре нису проблем, пара нема. Министар Вербић – који својим гестику-
лацијама, мимиком и појавом неодољиво подсећа на капетана Дарлинга (тј. Душу) из цр-
нохуморне британске серије „Црна Гуја” – кормилари бродом или ресором онако како му
је речено: не попуштај ни за педаљ, знаш шта смо се договорили с ММФ-ом. И то није про-
блем – свако ко је запослен зна да, када радиш, мораш да слушаш шефа, иначе...

До Београда је отишла и група од стотинак панчевачких професорки и професора. За-
ступљене су биле Гимназија, Електротехничка и Машинска школа, као и неколико основ-
них. Њихови представници ће наставити протест.

Оно чему смо хтели да придамо заслужену пажњу јесте чињеница да је духовитост нај-
бољи могући начин за превазилажење свакодневних проблема или, барем, утеху. Одно-
сно, како је то срочио (опет британски) писац Тони Парсонс, „духовитост је заправо врло
озбиљна ствар, може бити и јака упоришна тачка у животу. Између осталог, може бити
чак и механизам за преживљавање”.

Није нам познато да ли професор Чанчаревић, који предаје књижевност у Машинској
школи, цени лик и дело Парсонса, али знамо да је одувек био и јесте духовит. То је ко зна
који пут показао на нареченом скупу у главном граду, подижући, тик иза министра ког је
пратио, што су забележиле све телевизијске камере и новински фото-апарати, транспа-
рент с два лица. С једне стране је написао: „Res non Verbić!” („Дела, не Вербић!”), што је
парафраза изреке „Res, non verba” („Дела, не речи”), а с друге: „Verbić volant glupost ma-
nent?” („Вербић лети, глупост остаје?”), његов „препев” латинског цитата „Verba volant,
scripta manent” („Речи лете, написано остаје”).

Браво за Чанчу! Одржао је својим ђацима јавни час, којим је наше суграђанке и сугра-
ђане кандидовао и за титулу најдуховитијих становника једног града у Србији, пошто су,
недавно, према подацима организација што мере IQ, Панчевке и Панчевци већ „освоји-
ли” незванични наслов најинтелигентнијих грађана у нашој земљи. Ипак, тешко да ће
његов „механизам за преживљавање” помоћи у просветарској борби за више интересе, ре-
цимо плате, јер је држави, на пример, било лакше да прерасподели добит између најпре
фаворизованих јавних бележника и побуњених адвоката него да подели паре које нема.
Реко ММФ.

Биће боље? Неће! Званичан податак, у који ћемо вас опширније упутити наредне не-
деље, каже да ће од септембра, због мањег броја ученика, бити и мање одељења у скоро
свим панчевачким стручним школама. То значи да ће професори имати мањи фонд ча-
сова, самим тим и мање принадлежности, а најављују се, додуше стидљиво, и отпуштања
– некима од оних што од наше деце праве људе тиме ће држава, звучи саркастично али
је истинито, скратити муке.

**  ** **
Читавих 48 дана пошто смо директорку Апотеке Панчево замолили да нам у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у законском року, до-
стави информацију о томе да ли су три конкретне особе недавно запослене у тој устано-
ви, те, ако јесу, да нас извести о томе која је стручна спрема захтевана за та радна места
и да ли их та лица имају – стигао је одговор; писмо је успело да „прелети” 400 метара од
Карађорђеве улице до Трга краља Петра Првог.

Није проблем у томе што је поменути законски рок пробијен за преко месец дана: мо-
гуће је да се голуб писмоноша разболео, или заљубио у дражесну голубицу, па је због ње
из центра града до оближњег парка кренуо преко Врања, Солуна и Винковаца (надамо се
да је освојио њено срце!); могуће је и да у Апотеци мејлови нису радили 33 дана...

Проблем није ни у суштини: ње у одговору нема. Поново су новинари и јавност ески-
вирани тако што је цитиран члан 14 поменутог закона, иако постоје индиције да се „ра-
ди о личности, појави или догађају од интереса за јавност”, што је управо и био повод за
наша питања.

Дакле – нема проблема. Богами, има их... По налогу Основног тужилаштва, у претход-
ном периоду провере у Апотеци вршило је Одељење за привредни криминал ПУ Панче-
во. Незванично смо сазнали да постоје сумњиви процеси јавних набавки лекова. С обзи-
ром на то да је истрага у току, о детаљима ћемо вас обавестити накнадно.

У овој причи посебно је занимљив будући статус директорке Апотеке. Јер, ако се испо-
стави да нису од почетка до краја испоштовани закони, ње ће се, врло брзо и лако, преко
новина, можда баш и ових, одрећи бројни људи из политичке елите, а неке од њих, могу-
ће је, она сада штити својим немуштим одговорима упућеним јавности и неваљалим но-
винарима. Све то је, истина, људски...

„Панчевац” навија за истину. И преноси је. Од 1869.

Још једна мање
Таман што смо се у мимоходу – лагано, тихо, го-
тово ћутке – помирили са уморством „Утиска”,
није протекло много времена а по ко зна који пут
смо се уверили како ђаво никад не спава: обуста-
вљено је приказивање инсајдерског „Репортера”,
било је блокада медија и у локалним размерама
(видети у прошлом броју епизоду под називом
„Држ’те се, ’Кикиндске’”), а ових дана збио се
нови шок за поклонике слободе јавне речи – Да-

ница Вученић, можда и
једина преостала бритка
сабља „видљивог” нови-
нарства, напустила је по-
сао којим се успешно ба-
вила три деценије.

Каријеру добитнице
многих признања, поред
осталог и награде која но-
си име грандиозне Вери-
це Бараћ, обележио је рад
на ТВ Б92, а у последње
четири године Вучениће-
ва је на Радио-телевизији
Војводина виспрено води-
ла најупечатљивију аутор-
ску емисију тог медија –
„Један на један”. Увек
професионална и инфор-
мисана, способна да у та-

нак нерв погоди сваког саговорника, многима је
била трн у оку. А то на овим просторима подра-
зумева притисак, стрес, претње и разне друге об-
лике ућуткивања. Стога, људски посматрано, не
треба превише да се чудимо Даничиној одлуци
да нађе неко питомије окружење за обезбеђива-
ње егзистенције.

Приликом добијања награде за етику и хра-
брост „Душан Богавац” у октобру прошле године
и сама је истакла како није могла ни помислити
да ћемо се поново враћати на питање слободе
медија, будући да је пропаганда у потпуности
заменила информације. Том згодом децидно је
поручила колегама како треба сви заједно свој-
ски професионално да се ангажују у интересу
грађана.

И зато, нажалост, последња информација о
одласку успешне новинарке (у мирније воде)
може бити протумачена и као капитулација још
једне перјанице „седме силе”. Све указује на то
да од такозване силе није остало готово ни по-
четно слово, а тиме поменути грађани бивају све
препуштенији разорности урагана таблоидне
пропаганде.

Како сада ствари стоје, с повлачењем Данице
Вученић над информативним небом Србије ће
малтене у целости „бдети” свима знани носилац
тих истих иницијала.

Да ли треба подсећати на то какав се злокоб-
ни „информерокумулус” надвио над нашим гла-
вама?

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Спуштање низ тобоган у пролеће.

У Градском парку, ових дана

Снимио Никола Стоилковић
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• Наши фудбалери треба да играју у мрклом мраку да се њихово
незнање не би видело.
• Наша памет је отишла у свет да би дала простор способнима.
• Срби су сањали велику Србију, Хрвати велику Хрватску, Маке-
донци велику Македонију, Албанци велику Албанију. Укратко, Ју-
гославија је била земља снова.
• Ово је правна држава. Сви грађани се бране са слободе.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НИКАД НИСМО ЖИВЕЛИ БОЉЕ – НАЈНОВИЈЕ ЈЕ САОПШТЕЊЕ

КРИЗНОГ ШТАБА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 19. март 2015.
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У дворани Културног
центра у суботу, 21.
марта, од 18 сати, биће
одржан 36. фестивал
музике за децу „Распе-
вано пролеће”. У про-
граму ће наступити 21
солиста из нашег гра-
да, у пратњи оркестра
Музичког центра, хора
„Звончићи” и хорова
ОШ „Ђура Јакшић” и
ОШ „4. октобар” из Глого-
ња. Најављено је и учешће
оркестра и играча студија
„Моја маштаоница – Срцу-
ленце” и балерина из Ба-
летског студија „Пипи”. Са

солистима је радио Борис
Матијевић, који је и зва-
нични диригент фестивала.

Улазнице за тај догађај
коштају 200 динара.

Д. М.

ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ

„Распевано пролеће”
– 36. пут

Друго предавање – провока-
тивног назива „Мало смо ру-
шили по граду” – које је у уто-
рак, 17. марта, одржано у
„Аполу”, у оквиру пројекта
„Сто фотографија за сто дана”
Живане Крејић, привукло је
још више гледалаца него оно
што му је претходило. Публи-
ку је на путовање кроз Панче-
во којег више нема поново по-
вео новинар Ненад Живковић.

Захваљујући његовом тра-
гању за фотографијама, сним-
цима и информацијама о на-
шем граду, али и ерудицији и
брижном односу према Пан-
чеву, суграђани су могли да се
подсете (или да први пут ви-
де) како су некада изгледали:
Синагога, простори на којима
су сада Градска управа, АТП и
хотел „Тамиш”, затим делови

старог градског језгра, грађе-
вине које су се налазиле поред
Народног музеја, железничка
станица у Потамишју, Њего-

шева улица... Живковић је ме-
ђу срушене грађевине уврстио
и кулисе Њујорка које су биле
постављене на кеју за потребе

снимања филма „Мама Лучи-
ја”, од којих није остало ни
трага.

Поред старих фотографија
града, и овом приликом су
приказани инсерти из филмо-
ва у којима се види Панчево у
старом издању, као што су по-
менута „Мама Лучија”, потом
„Када будем мртав и бео”,
„Против Кинга” итд. Гледао-
ци су се одазвали позиву орга-
низатора и сами су почели да
доносе материјал из сопстве-
них архива и тиме учествују у
прављењу ове необичне исто-
рије нашег града.

Следеће предавање је зака-
зано за 24. март у 19 сати, по-
ново у „Аполу”, а тема је „Ен-
теријери у које ређе улазимо”.
Да ли сте спремни да завири-
те у њих? Д. М.

Догађај посвећен здравом
животу, вежбању и рекреа-
цији биће одржан у недељу,
22. марта, у хали на Стрели-
шту. Окупљање је заказано
за 12 сати, а планирано је да
траје до 18 сати.

– Реч је о манифестацији
која у истом дану на јед-
ном месту окупља љубите-
ље фитнеса и рекреативног
спорта и која на идеалан
начин промовише здраве
стилове живота. Ова спорт-
ска приредба се разликује
од осталих, јер је програм
намењен свим генерација-
ма – од најмлађих вежбача
до најстаријих, али и ин-
структорима фитнеса, про-
фесорима физичког васпи-
тања, стручњацима и свима
који желе да живе здравије.
Много труда и рада прет-

ходних година, као и проје-
ката које смо радили у на-
шем граду допринело је по-
већању броја људи који се
баве рекреацијом. Многи су
схватили да им рекреација
помаже да живе здравије и
изгледају много боље, као и
да имају више енергије и
елана за друге активности.
Надамо се да ће нам се и
овог пута придружити до-
ста наших суграђана – на-
гласила је Мирјана Савков,
један од организатора овог
дружења.

Важно је истаћи да је ова
манифестација уједно и ху-
манитарна, јер ће се том
приликом прикупљати сред-
ства за Предшколску устано-
ву „Дечја радост”, како би се
купила помагала за рад с де-
цом у вртићима. С. Д.

Због незадовољства паци-
јената приликом заказива-
ња прегледа код лекара
супспецијалиста руковод-
ство Опште болнице Пан-
чево увело је нов начин за-
казивања. Како је за наш
лист објаснио др Небојша
Тасић, директор те устано-
ве, грађани ће преглед код
кардиолога, хематолога,
реуматолога и других суп-
специјалиста моћи да зака-

жу петком од 10 до 13 сати,
на број телефона 306-468.
До сада су се те посете за-
казивале сваког дана од 10
до 12 сати, али због недо-
вољног броја медицинских
сестара, како објашњава
Тасић, то више није могу-
ће. Према његовим речи-
ма, тренутно тој установи
недостају 27 лекара и 64
медицинске сестре.

И. П.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Заказивање прегледа
петком

Награде за фотографије
у категоријама: 
риба, макро, 
композиција и опус

Селекција филмова
за свачији укус

У фоајеу Културног центра у
уторак, 17. марта, почео је тро-
дневни 12. међународни фе-
стивал подводног филма и под-
водне фотографије, чији је ор-
ганизатор Клуб подводних ак-
тивности Панчево. Као и обич-
но, током отварања изложбе ау-
торима најбољих фотографија
су уручена признања. Овом
приликом су награђени Дамир
Зуруб из Хрватске (за опус),
Панчевац Јанез Крањц (за ком-
позицију), Јован Петровски из
Беле Цркве (за фотографију у
категорији макро) и Слободан
Саватовић (за фотографију ри-
бе), такође из Беле Цркве.

Како је рекао Саватовић,
награђени снимак је начинио
на једном од белоцркванских
језера.

– Роњењем се бавим дуже
од две деценије, а подводни
свет сам почео да фотографи-
шем пре шест-седам година.
У нашем клубу се више нас
бави фотографисањем. Поче-
ли смо јефтинијим апаратом,
а с временом смо набавили
добру опрему, па нам је под-
водна фотографија постала
једна од сталних активности –
рекао је Слободан Саватовић.

За њега, као и за друге фо-
то-рониоце, од великог је зна-
чаја да вода буде бистра.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНЕ ФОТОГРАФИЈЕ И ПОДВОДНОГ ФИЛМА

ШТА КРИЈУ БИСТРЕ ВОДЕ?
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– Прошла година је била
кишовита, па смо слабо рони-
ли по језерима јер је вода би-
ла мутна. Сасвим је друга си-
туација била летос у Ситонији
у Грчкој, где смо нашли мно-
го лепих подводних терена с
много животињског света и
пећиницама – изјавила је Да-
нијела Ахчин, ауторка трију
изложених фотографија.

Славко Макара, председ-
ник Клуба подводних актив-
ности Панчево, рекао је да је
на фото-конкурс пристигло

50 фотографија, од којих је
жири изабрао 27. Све оне се
могу погледати у фоајеу
КЦП-а до 24. марта.

–  На изложби су заступљени
радови деветоро аутора. Посао
жирирања уопште није лак, за-
то што нам из године у годину
стижу фотографије изузетног
квалитета и понекад је тешко
одлучити, рецимо, која од
три композиције истог аутора
треба да понесе награду, јер
су све три савршене – казао је
Макара. 

Он је објаснио да је филмски
сегмент фестивала конципи-
ран тако да сви заљубљеници у
подводни свет буду задовољни,
па има филмова снимљених
роњењем на дах, остварења о
потопљеним бродовима и пе-
ћинама, те оних о животињ-
ском и биљном свету под во-
дом. Последњег дана фестива-
ла, у четвртак, 19. марта, у 20
сати, у Изабинском простору
на програму ће бити филмови
„Дахаб” и „Ocean Oasis”.

Д. Младеновић

СМС ФИТНЕС-ЦЕНТАР И ГРАД ПАНЧЕВО
ПРЕДСТАВЉАЈУ

Трећи „Фитнес-дан”

ШЕТЊА КРОЗ ИСТОРИЈУ ПАНЧЕВА

Мало смо рушили по граду

НАРЕДНОГ ЧЕТВРТКА У КЦП-у

Представа „Индиго”

Следећег четвртка, 26. мар-
та, од 19.30, у дворани Кул-
турног центра даје се пред-
става „Индиго” Душка Пре-
мовића, у режији Бранисла-
ва Лечића. Главне улоге
играју Даница Максимовић,
Марија Вицковић и Брани-
слав Лечић.

„Драма ’Индиго’ је прича
о савременом свету жена, о

жени у савременом свету, о
продатом, изгубљеном, на-
изглед надокнађеном, пре-
плаћеном, прецењеном, из-
губљеном и враћеном, прича
о свима нама чије границе
отуђености чврсто стоје на
хоризонту либералног капи-
тализма”, наводи се у најави
ове представе.

Д. М.

У Завод за јавно здравље Пан-
чево у понедељак, 16. марта,
стигао је нов контингент од
1.630 доза комбиноване пето-
валентне вакцине, а у току не-
деље оне су дистрибуиране
свим домовима здравља у ју-
жном Банату. Како се наводи
у саопштењу Завода за јавно
здравље које потписује mr sc.
med. dr Слађана Томић, окру-
жни координатор за имуниза-
цију, на основу Закона о за-
штити становништва од зара-
зних болести, од јануара ове
године вакцинација „пентак-
симом” спроводи се код мали-
шана од навршена два месеца
живота рођених након 1. но-
вембра 2014, као и код деце
која су рођена раније а имају у
медицинској документацији
оправдане разлоге за одлага-
ње вакцинације.

Према речима др Светлане
Јовановић, педијатра и коор-
динатора за имунизацију у
Дому здравља Панчево, та
установа је добила 728 доза
„пентаксима”, што би, према

њеним речима, требало да бу-
де довољно за наредна три ме-
сеца. Први контингент вакци-
на од 150 доза, који је стигао у
Дом здравља крајем јануара,
како каже наша саговорница,

потрошен је у року од месец
дана, па је дошло до мањег
прекида у вакцинацији. Ових
дана имунизација ће се наста-
вити, а малишани који нису
добили вакцину када је треба-
ло, како објашњава др Светла-
на Јовановић, примиће је на
наредном систематском пре-
гледу.

Вакцина „пентаксим” је
практична зато што се мали-
шани једним убодом штите од
пет врста болести: дифтерије,
тетануса, великог кашља, деч-
је парализе и хемофилус ин-
флуенце типа Б. Прва доза це-
пива даје се са два месеца, за-
тим четири недеље касније и
још једном након месец дана,
док се ревакцинација спрово-
ди када беба наврши годину и
по дана.

И. П.

НАСТАВАК ИМУНИЗАЦИЈЕ

Стигао нов контингент вакцина „пентаксим”

Награђена фотографија Слободана Саватовића



Српски покрет „Двери” наја-
вљује да ће у суботу, 21. марта,
у 13 сати, испред зграде Владе
Србије одржати велики про-
тест на који позива све оне што
су незадовољни овом влашћу,
„све српске родољубе, све пре-
варене и ојађене, понижене и
увређене грађане Србије који
више не желе да трпе Вучиће-
ву самовољу”.

„Вучићева власт је отишла
још даље од претходне и у из-
даји Косова и Метохије. Сваке
секунде они задужују Србију за
нова 192 евра! Настављају да
хрле у ЕУ по сваку националну
цену. Пузе у НАТО, а за савет-
ника у Влади Србије узимају
осведоченог НАТО злочинца
Тонија Блера. Уместо Владе, о
поскупљењу струје у Србији
одлучује ММФ. Укинули су
царине на увоз стране робе и
уништили домаћу привреду и
пољопривреду. Смањили су
плате и пензије уместо да бу-
џет пуне наплатом пореза тај-
кунима, опорезивањем екстра-
профита страних банака које
имају највеће каматне стопе у
читавој Европи, или отпушта-

њем ’партијских војски’ из јав-
них предузећа. Њихова борба
против криминала и корупци-
је је лаж, јер ниједан судски
процес није завршен, нити је
било који тајкун иза решетака.
Ова година је оглашена као го-
дина тоталне распродаје Срби-
је. На продају су сви преостали
домаћи природни и привред-
ни ресурси. Посебно је алар-
мантна најава продаје ’Телеко-
ма’, најважнијег српског др-
жавног предузећа на Балкану.
Затворили су све медије за јав-
ну расправу и сучељавање вла-
сти и опозиције”, каже се у са-
општењу овог покрета.

„Двери” сматрају да су гра-
ђани „обманути причама о ре-
форми и променама”, да је
„настављено партијско запо-
шљавање”, „лично и странач-
ко богаћење”, као и да СНС и
СПС „владају страхом и ме-
дијском тортуром”.

Избор директора ЈКП-а „Гре-
јање” удружење „Доста је било
– рестарт” назвало је „типич-
ним примером исмевања
здравог разума од стране вла-
дајуће коалиције и локалних
политичких актера”, „нега-
тивном селекцијом”, поделом
на „политички подобне и оне
друге” и „играњем вођења гра-
да”. Панчевачко удружење
сматра да овдашња власт „ви-
ше и не крије да је страначка
припадност једини начин да
се до неког посла дође”.

„На седници Скупштине
града одборник СНС-а Војо
Кркобабић изјављује да се ’зна

како се бирају људи на јавне
функције’, да је то ’ствар ком-
промиса’ и да је њихов ’пред-

лог добар и осмишљен’, те да
они ’иза њега стоје’. Он јасно и
недвосмислено говори како су
изабрали  директорку ’Греја-
ња’. Убрзо добија благи напад

гриже савести и изјављује да
је, принципијелно гледајући,
нормално да опозиција има
замерке, али након тога се
враћа својој реторици и најја-
че могуће пљује на све стручне
људе у Панчеву, на све машин-
ске инжењере, све инжињере
термоенергетике, на све спо-
собне и изговара невероватну
реченицу да ’негде у белом
свету постоје менаџери који
би много боље управљали гра-
дом и јавним предузећима’, а
да ’ми располажемо овим што
имамо и држимо се правила
игре’, каже се у саопштењу
овог удружења.

Ако владајућа коалиција
жели да се бави игром – сма-
тра покрет Саше Радуловића –
нека се „бави избором за мис”,
а град треба да препусти спо-
собним и предузимљивим љу-
дима. Да Панчево има квали-
тетних стручњака, а „нема до-
вољно квалитетних одборни-
ка”, најбоље би се видело да је
за директора „Грејања” распи-
сан конкурс – тврди удружење
„Доста је било – рестарт” и за-
кључује да „партитократија
уништава све пред собом и
уколико се не заустави, пара-
зити ће уништити све што је у
граду остало здраво”.

У знак сећања на 12. март
2003, дан када је убијен др Зо-
ран Ђинђић, делегација пан-
чевачке Демократске странке,
праћена бројним члановима и
поштоваоцима некадашњег
премијера, у четвртак, 12.
марта, положила је цвеће на
спомен-плочу на тргу који но-
си његово име.

– Данас смо ту да укажемо
поштовање и одамо почаст
човеку кога за његовог живота
нисмо у довољној мери разу-
мели нити смо га у довољном
броју подржали. Нисмо разу-

мели многе од његових пору-
ка, између осталог и то да ла-
ко решење најчешће и није
решење. Већина у овој земљи
га није подржала, а многи су и
радили да спрече оно што је
он покушавао да створи од ове
државе, а то је пристојно ме-
сто за живот. Дубоко сам убе-
ђен да је тог 12. марта Србија
пуцала у саму себе и да је ти-
ме изабрала дуг и непотребно
болан пут до обећане земље –
рекао је том приликом Зоран
Јовановић, покрајински по-
сланик ДС-а.

Демократска странка Срби-
је у потпуности подржава
оправдани протест просвет-
них радника и похваљује је-
динство које показују пан-
чевачки просветари.

„Учитељи, наставници и
професори представљају
праву интелектуалну елиту

Србије, понижену и сведену
на ниво социјалних случаје-
ва, али и даље једину снагу у
Србији којој је стало до
образовања младих и будућ-
ности у којој неће бити ма-

совног напуштања земље у
потрази за послом”, каже се
у саопштењу Градског одбо-
ра ДСС-а.

Министар просвете је, ме-
ђутим, смањењем плате свим
штрајкачима „прибегао неза-
конитим и бруталним мера-
ма”, оцењује ДСС, тако да је
зарада „сада на граници ми-
нималне у Србији”.

„У страху да ће остати без
фотеље, неспособни мини-
стар покушава да угуши
штрајк мерама које познају
само тоталитарни режими –
ширењем страха, раздора и
безнађа међу просветним
радницима. Не интересује
га положај запослених у
просвети, развој савременог
система образовања, стање у
коме се школство налази.
Зато је време да оде”, закљу-
чује ова странка.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 19. март 2015.
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Због покрајинских
симбола нови раздор
у новосадској 
скупштини

Хоће ли испарити пет
милиона евра?

Неусвајање одлуке у Скупшти-
ни Војводине о употреби тра-
диционалних симбола ове по-
крајине било је основна тема
на коју су се осврнули Јован
Лазаров, покрајински посла-
ник Српске напредне странке,
и Жељко Сушец, народни по-
сланик и члан повереништва
те партије за Панчево, на кон-
ференцији за новинаре одржа-
ној у среду, 18. марта.

– Сви шефови посланичких
група у Скупштини су се на
колегијуму договорили да ис-
пунимо статутарну обавезу, у
чему каснимо већ неколико
месеци, и да двотрећинском
већином усвојимо традицио-
налне симболе АП Војводине,
који би се употребљавали по-
ред званичних симбола. Ме-
ђутим, Демократска странка
је након патетичне дискусије
Борислава Новаковића, шефа
њихове посланичке групе, на
самој седници то одбила и
ударила шамар како српском
народу, тако и већини грађана
Војводине – рекао је Лазаров.

Према његовим речима, та-
ко је „погажен и Статут”, у ко-
ји се ДС заклиње, а изгубљена

васкуларне и плућне боле-
сти). 

– То је почело да се ради
2008. године, а рок за заврше-
так је био четрнаест месеци.
Сада се налазимо у 2015. го-
дини и још смо далеко од кра-
ја. Радови који су пројектова-
ни на 16 до 18 милиона евра
волшебно су нарасли на гото-
во 30 милиона – рекао је по-
крајински посланик.

Одговарајући на питање
куд се деде толика разлика,
Лазаров је детаљно говорио о
јавној набавци трију акцеле-
ратора, која је марта 2014. го-
дине поништена због незако-
нитости у спровођењу поступ-
ка, фаворизовања купца и на-
пумпавања цене од око пет
милиона евра.

– Због свега овога имамо
право да сумњамо да је Демо-
кратска странка преко јавних
набавки покушавала да нами-
ри неке своје дугове на име
кредита који је узела од Раз-
војне банке Војводине, и то
без икаквих колатерала, што
би народ рекао „на мајке ми”.
Зато је посланичка група
СНС-а поднела иницијативу
за ванредно заседање Скуп-
штине АПВ, на којој би се рас-
прављало о том проблему –
рекао је Лазаров.

Он је подвукао да је на ли-
сти чекања, од 1.500 оболелих
од карцинома, тренутно 750
најтежих болесника, који на
зрачење чекају месецима.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ШАМАР ВЕЋИНИ ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ
је и „свака политичка корект-
ност”. Погажено је све оно
„што се пушкама остваривало
у претходном веку”, а „пога-
жени су и српска застава и
српски грб”, што је „најтежи
могући злочин према свим
грађанима” Војводине.

– Ово није први пут да Де-
мократска странка и њени ко-

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Министар просвете
мора да оде

Социјалистичка партија Ср-
бије планира да 8. априла
одржи изборну конферен-
цију, после које ће добити
нови градски
одбор, његовог
председника и
остале стра-
начке органе.

Тренутно су
у процесу кон-
с т и т у и с а њ а
месне организације – каже
се у саопштењу СПС-а. Убу-
дуће ће, уместо досадашњих
15, постојати 21 месни од-
бор. Повереници ове стран-
ке добили су задатак да до
четвртка, 19. марта, изврше
увид и ревидирају спискове
чланства на својим терито-

ријама и до краја овог месе-
ца обаве све предизборне
активности, у које спадају
избор председника МО,

чланова за
д е л е г а т е
к о н ф е р е н -
ције и кан-
дидата за
градски од-
бор.

Заинтере-
сованост чланства за ове уну-
тарстраначке изборе, кажу у
СПС-у, веома је велика.
Странци је у овој години при-
ступило 50 чланова, а многи
који су у претходних неколи-
ко година били пасивни, сада
се поново укључују у партиј-
ске активности.

Страну припремио

Зоран
Спремо

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Унутарстраначки 
избори у току

Он је због тога поново по-
звао Бојана Пајтића да рас-
пусти Скупштину Војводине
и распише ванредне изборе.
Због ових догађања и „гаже-
ња националних обележја”
Сушец је најавио и могућ-
ност преиспитивања коали-
ције са ДС-ом на локалном
нивоу.

алициони партнери виде др-
жаву само до Београда. Ово
није шамар Српској напред-
ној странци, већ шамарчина
већинском становништву у
Војводини и за сваку је осуду
– додао је и Жељко Сушец и
овакав поступак ДС-а назвао
„срамном одлуком”.

Тема претходне конферен-
ције за новинаре, одржане у
четвртак, 12. марта, на којој
је говорио Лазаров, била је
пројекат „Каменица 2”, којим
је Покрајинска влада желела
да прошири капацитете трију
института у Сремској Каме-
ници (за онколошке, кардио-

Жељко Сушец: можда ће бити преиспитана и коалиција 
са ДС-ом на локалном нивоу

УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Добре стручњаке имамо, а одборнике не

ГОДИШЊИЦА УБИСТВА ЗОРАНА ЂИНЂИЋА

Дан када је Србија 
пуцала у саму себе

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Протест због преваре 
и понижења

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Подмећу нам се 
фалсификати знамења
Лидер Лиге социјалдемо-
крата Војводине Ненад Ча-
нак учествовао је у среду, 18.
марта, у раду нашег Град-
ског одбора те партије. Он је
том приликом нагласио да
је његов долазак део свако-
дневне обавезе и редовних
активности, а да општинске
одборе не обилази само када
су избори пред нама.

О разлозима због којих је
Лига гласала против пред-

лога о усвајању традицио-
налних симбола у Скупшти-
ни Војводине он је рекао:

– Лига се о симболима
Покрајине никада и није
другачије изјашњавала. Ми
смо гласали против Устава
Србије, против оваквог Ста-
тута Војводине, а најавили
смо да ћемо гласати и про-

тив оваквог фалсификата
какав нам се подмеће. Вој-
водина има своје симболе, а
то су њен амблем и застава.
Амблем је настао као ком-
пилација три историјска гр-
ба – Срема, Баната и Бачке
из 17. и 18. века. Застава је
из 2004. године, а одлуку о
томе је донела Скупштина
Војводине и њен легитими-
тет је неспоран. А за ове та-
козване историјске симболе,
за које се залажу национа-
листичке и екстремистичке
странке, нико не може да
каже ко их је донео, када их
је донео, зашто их је донео и
с којим легитимитетом. И
зашто се сада подмеће грб
Кнежевине Србије као исто-
ријски грб када он то никада
није био? И зашто се за за-
ставу Војводине предлаже
застава Републике Србије, а
не застава Стевана Шупљик-
ца, првог војводе Војводине,
или Земунске гарде из 1848.
године, ако ћемо већ да узи-
мамо историјске симболе.

Чанак је подвукао да је
против „фалсификовања
знамења”, као што је и про-
тив фалсификовања текста
у нашој актуелној химни
„Боже правде”. А за то што
је Савез војвођанских Ма-
ђара гласао другачије од
ДС-а и Лиге изјавио је да
неће утицати на стабилност
владајуће коалиције у По-
крајини.



Прошла година за 
Народни музеј и 
Културни центар била 
најуспешнија у последње
две деценије

Директори Културног центра, На-
родног музеја, Завода за заштиту
споменика културе и Дома омлади-
не имали су прилику да похвале соп-
ствене установе, па тиме и себе, под-
носећи извештај о раду тих установа
на седници Градског већа одржаној у
среду, 18. марта. Изузетак је био Не-
над Малетин, који је због одсуства ту
пријатну дужност препустио Снежа-
ни Баралић Бошњак, запосленој у
Градској управи. 

Немања Ротар, директор КЦ-а,
оценио је да је 2014. била једна од
најуспешнијих година у последње
две деценије, јер је та установа
остварила запажене резултате на
свим пољима свог деловања. Он је
додао како је „Центар за економска
истраживања из Београда уврстио
КЦ у ред најуспешнијих фирми у
2013. и 2014. години”. 

Директор те установе навео је да је
позоришна представа „Мајка хра-
брост” Бертолда Брехта у копродук-
цији с Народним позориштем из Бе-
ограда била догађај сезоне. Уз то, Ро-
тар је поменуо организацију 16. Би-
јенала визуелних уметности с радо-
вима преко 70 уметника из земље и
иностранства, те одржавање Џез фе-
стивала, фестивала „Ethno.com” и
„Класик феста”, на којима су насту-
пили уметници из целог света. Обо-
рен је рекорд од преко 100 концера-
та по сезони и 120.000 посетилаца. 

Ротар је том списку додао органи-
зацију Бијенала дечјег уметничког
израза и почетак израде прве страте-
гије о унапређењу дечјег стварала-
штва у нашој земљи. Он је најавио да
ће ове године бити „настављено у
истом темпу”, у шта спадају планови
модернизације сале и набавке про-
јектора, као и почетак електронске
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Велика трагедија је потресла Србију
после пада војног хеликоптера, када
је настрадало седморо грађана наше
земље. Док државни органи истра-
жују узроке и именују се одговорни
за несрећу, у јавности се поново води
расправа о томе колико су надлежни
спремни да реагују у екстремним си-
туацијама. Нажалост, тек нас траге-
дије уједине у размишљању да је по-
требно учинити много више како би
се спасли људски животи, али ника-
ко да извучемо поуке из претходних
случајева. Сиромашна држава не мо-
же увек правовремено да реагује, али
то не сме увек бити изговор. На сре-
ћу, имали смо претходних дана и је-
дан добар пример – када је спречена
отмица детета. Полиција је реагова-
ла правовремено и професионално.

ДРАГОСЛАВ ЋУРЧИН, пензионер:
– Нажалост, војска, као ни друге

државне службе од посебног значаја
нису довољно опремљене да реагују у
задатом времену. Морам да се вратим
у прошлост, када сам ја био војник и
када је војска била престижна инсти-
туција. Много је тада била опремље-
нија и увек присутна. Знамо да нам је
држава сиромашна, а онда се најмање
издваја за полицију, војску, здравство
и школство, а то су нам стубови дру-

штва. Људи су страдали и то треба да
буде последња опомена свима.

ИВАН ГАГЕС, бравар:
– Ако мене питате, ја бих одмах

вратио служење војног рока. Некад је
војска имала много задатака и увек
је била ту кад су се дешавале лоше
ствари у земљи. Не кажем да то сада
није случај, али све је у много мањем
обиму, а то је лоше. Слажем се и да
треба боље опремити војску и поли-
цију, али то није суштина проблема.
Нема адекватно обучених људи. Не-
достаје и механизација и у то смо се
већ много пута уверили.

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ,
вероучитељ:

– Држава је погрешила кад је уки-
нула служење војног рока. Војска је
тако изгубила и ауторитет. Наравно,
треба све важне службе боље опреми-
ти, без обзира на лошу материјалну
ситуацију у Србији. Зар нам треба бо-
љи пример од трагедије која се дого-
дила после пада хеликоптера? Непо-
года ће бити све више и крајње је вре-
ме да боље реагујемо као друштво.

САША КОТУР, инструктор јоге:
– У сенци трагедије – кад је пао

војни хеликоптер – остала је веома

успешно изведена акција спасавања
отете девојчице у Београду. Полици-
ја је одлично урадила свој посао и
доказала да је на високом нивоу. Из-
међу осталог, то су учинили и због
добре опремљености. Ето примера и
за друге државне институције које
брину о нашој безбедности.

МИХАЈЛО БЕЛИЋ, студент:
– Војсци и полицији је потребна

много боља опрема. Ипак, пре улага-
ња у технику треба обучити једну
групу људи и оспособити их да делу-
ју у изванредним ситуацијама. Свака
озбиљна држава то има. На то се по-
себно мора обратити пажња јер, како
је кренуло, биће све више и више не-
угодних ситуација.

СРЕТЕН НИКОЛИЋ, 
пензионер:

– За сваку похвалу је труд и упор-
ност људи који су увек спремни да
помогну у невољи. Друго је питање
колико је опрема застарела. Дуго се
ништа не занавља, не купује се са-
времена техника. Колико год да смо
сиромашни, на то се мора рачунати.
Војска данас једино и служи да по-
маже народу у ванредним ситуаци-
јама.

Анкетирао С. Дамјанов

А. ПАВЛОВИЋИ. ГАГЕС С. КОТУР М. БЕЛИЋ С. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИКО СУ ВОЈСКА И ПОЛИЦИЈА ДОБРО ОПРЕМЉЕНЕ?

Недостаје много тога

Д. ЋУРЧИН

Да ли сте већ постали пренуме-
ранти за неки или више станова
у прве две куле „Београда на во-
ди”? Нисте? Па од понедељка се
примају пренумерације! Пожу-
рите се, још мало па нестало!
Градоначелник Београда др Си-
ниша Мали изјавио је, сав поно-
сан у својој безазлености, да већ
има преко хиљаду пријављених,
три пута више од понуђеног
броја станова у те две куле. До-
бро, то је тек почетак; чекајте
само да порасте онај грандио-
зни облакодер од 200 и више
метара висине, с хиљадама лук-
сузних апартмана, биће и за оне
који су сада закаснили јер су се
у понедељак успавали.

За разлику од њих, неки моји
пријатељи и колеге већ су пока-
зали намеру да купе свако по ба-
рем три-четири стана; сјајна
прилика, ко би пропустио? То
што нема кера за шта да их ује-
де, друго је питање и нека оста-
не међу нама. Шта се управо до-
гађа? То да грађани Србије, то
јест они којима је преостало
смисла за хумор, наваљују да се
пренумеришу за те станове из
чисте зајебанције. Наиме, про-
сечна величина је 135 метара
квадратних, а просечна цена
око 400.000 евра, па ви рачунај-
те цену квадрата, мене мрзи.

Е, сад: има то и своју другу
страну. Др Синиша Мали радује
се као дете, јер ће велики број
пренумераната обрадовати ње-
говог и Вучићевог партнера,

оног Абара, па ће он рачунати да
ту треба инвестирати, јер има
очитог занимања за те станове.
Управо стога, а из разлога нада-
све патриотских, треба се прија-
вити за будуће станове. Тако ће
г. Абар потегнути милионе до-
лара (евра, фунти стерлинга у
злату или чега већ) да сазида
две куле око којих се ми већ
отимамо, па онда и још неку,
кад је већ таква навала. Е, онда
ће ваљати да се сви ти дивни
станови продају за паре. Да би
се продали, требало би да буду
направљени и укњижени, што у
Србији ионако није нужно; има-
мо ми легализације, а ово би би-
ла илегална градња, највећа у
свету – осим Калуђерице, нарав-
но. Све је, дакле, у најбољем ре-
ду – осим једне ситнице: ко ће
то да купи и зашто? Трули бога-
таши који обожавају Београд,
поготово на води, уместо лепих
вила по Сењаку и Дедињу? Зато
што је Београд постао финан-
сијски и трговачки центар овог
дела Европе, место где се раде
кључне радње и млати велика
лова?

Зато, да скратимо причу, се-
стре слатке и браћо моја у Хри-
сту, пренумеришите се у што ве-
ћем броју за станове у „Београду
на води”. Др Синиша Мали биће
вам захвалан, а г. Абар ће можда
поверовати, мада ми се то не чи-
ни вероватним: зна левантинац
шта ради. У сваком случају – би-
ће нам свима забавно.

Стан у кули

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

САМОХВАЛА КУЛТУРЕ

Пише: Милош Васић

имао је и неке посебне пројекте. Ди-
ректор Миодраг Младеновић је у
њих убројао најпре реализацију пре-
кограничног пројекта с Румунијом
„Банатско наслеђе – европско насле-
ђе”. Та установа је прошле године
имала и много посла да у сарадњи с
полицијом заштити археолошка на-
лазишта од крађе и нелегалних ис-
копавања. Настављен је рад на сана-
цији десне куле светионика, што би
требало да буде окончано ове годи-
не, а саниран је и део обалоутврде.

Градски већници су усвојили
предлог да Панчево пријави шест
пројеката на конкурсе Управе за ка-
питална улагања АП Војводине. Пр-
ви се односи на водоснабдевање и за-
штиту вода, а други на саобраћајну
инфраструктуру. Реч је о санацији
црпне станице „Црвени магацин”,
изградњи и реконструкцији водовод-
не и канализационе мреже у улици
Жарка Фогараша и на Кудељарском
насипу, те о реконструкцији и из-
градњи улица Николе Ђурковића,
Иве Курјачког и дворишта око старе
железничке станице. 

Д. Вукашиновић

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ПАНЧЕВА

Финска искуства
Семинар о унапређењу
рада локалне 
администрације 

Градоначелник Павле Раданов при-
суствовао је у среду, 18. марта, у Бе-
ограду, стручном саветовању на тему
„Добро управљање за боље резултате
у локалном економском развоју”.
Циљ семинара је унапређење односа
локалне самоуправе с грађанима и

привредом, а реализован је у склопу
пројекта „Јачање доброг управљања
на локалу”, који спроводи Нацио-
нална алијанса за локални економ-
ски развој с Панчевом и Нишем, а уз
финансијску подршку финске амба-
саде у Београду.

Поред Раданова и Љубивоја Слав-
ковића, заменика градоначелника
Ниша, на састанку су говорили фин-
ски амбасадор Пека Опрана, градо-
начелник финског града Порво Јука-
Пека Ујула и Милорад Батинић, гра-
доначелник хрватског града Иванец.

Они су разменили искуства у вези с
већим бројем тема које се тичу рада
локалних власти и администрација и
њихове сарадње с привредом. 

Амбасадор Опрана је оценио како
су разлике између српских и фин-
ских градова велике због високог
степена децентрализације који по-
стоји у тој скандинавској држави,
али како је могуће да се овде приме-
не нека искуства која је Финска има-
ла пре 20 година, када је улазила у

Европску унију. Он је додао да су
Панчево и Ниш одабрани за учешће
у пројекту због тога што су јавне
управе у тим градовима у стању да
прихвате препоруке финских парт-
нера.

Раданов је потврдио да ће знања
стечена током реализације овог про-
јекта користити Градској управи
Панчева да унапреди свој рад и по-
звао је све учеснике састанка да по-
сете наш град како би се уверили у
његове речи.

Д. В.

продаје карата. Проблем са убрза-
ним губљењем простора за рад због
реституције Ротар није поменуо. 

Дом омладине је прошле године
реализовао више од 450 различитих
догађаја, које је пратило више од
65.000 посетилаца. Међу њима су
била 64 концерта с више од 500 до-
маћих и страних музичара, а 80 до-
гађаја одржано је у панчевачким се-
лима. 

Светлана Месицки, директорка На-
родног музеја, такође је оценила да је
2014. била најуспешнија година за ту
установу у последње две деценије, јер
је организовала чак 83 догађаја. Међу
њима је било 16 гостујућих и 11 ау-
торских изложби, те око 40 радиони-
ца, трибина, предавања, пројекција и
концерата. Она је као најважније ак-
тивности истакла дигитализацију до-
кументације музеја и рестаурацију и
конзервацију слика и орнаментике на
таваници свечане сале зграде
Народног музеја, тако да ће грађани
први пут након 70 година моћи да ви-
де оригиналан изглед тог простора.

Поред редовних активности, За-
вод за заштиту споменика културе

Једногласна подршка раду културних установа



ко су такви односи недавно
резултирали закључењем те-
риторијалног колективног
уговора за јавни градски сек-
тор. Јовановићева је истакла и
добру сарадњу локалних вла-
сти и синдиката у Савету за
запошљавање, што је допри-
нело томе да се креирају одго-
варајући програми за смање-
ње незапослености.

Миланко Бодирога, пред-
седник Већа ССС Панчева,
оценио је да је Закон о јавним
предузећима практично оду-
зео право највећем броју за-
послених да учествују у упра-
вљању тим фирмама. Он је
објаснио како је подигнут
критеријум стручности чла-
нова управних и надзорних
одбора, па сада тамо практич-
но седе само чланови менаџ-
мента предузећа, а не и пред-
ставници синдиката. Рекао је
да је ситуација у приватном
сектору много гора због вели-
ког неповерења које власници
предузећа имају према запо-
сленима без обзира на њихову
стручност и друге квалитете.

Бодирога је закључио да ће
након анализе стања у овој
области у Словенији, Хрват-
ској и Србији појединачно,
партнери у пројекту размени-
ти искуства. Након тога би
требало да свако у својој зе-
мљи предложи измене зако-
нодавства с циљем да се ова
област боље уреди.

Савез самосталних синдиката
Панчева одржао је у уторак,
17. марта, састанак на којем је
било речи о учешћу радника у
управљању предузећима. Скуп
„Заједничким учешћем до по-
верења и успешног послова-
ња” део је регионалног пројек-
та у којем учествују још При-
вредна комора Штајерске из
Марибора, регионална подру-
жница Савеза слободних син-
диката Словеније за Штајер-
ску и Корушку и Привредна
комора Хрватске.

Циљ је да се након низа
сличних састанака на нацио-
налним нивоима у ове три
бивше југословенске државе
организују заједнички скупо-
ви на којима би се разменила
искуства ради унапређивања
праксе и законодавства у
овом делу Балкана.

У Панчеву су о учешћу запо-
слених у управљању предузе-
ћима и социјалном дијалогу
говорили Снежана Богдано-
вић, помоћница министра за
рад, Милина Тушјак, секретар-
ка Покрајинског социјално-
-економског савета, Сузана Јо-
вановић, чланица Градског ве-
ћа Панчева, Мирјана Узелац,
секретарка Већа Савеза синди-
ката Панчева, те представници
Регионалне привредне коморе
Панчево и други учесници.

Богдановићева је изнела је-
дан од суштинских проблема,
а то је да је у Закону о раду са-
мо један члан посвећен могућ-

ЕКОНОМИЈА

Удружење „Панчевачки ра-
тари” из Долова издало је са-
општење у коме се наводи да
су пољопривредници пред
пролећну сетву у недоумици
шта да раде због хроничног
недостатка обртних средста-
ва, кредитне презадужено-
сти, лоше аграрне политике
државе и слабе заштите до-
маћих произвођача од сна-
жне конкуренције из Европ-
ске уније.

„Услед рестриктивне по-
литике Владе према аграру и

политике ниских дестимула-
тивних цена основних ратар-
ских производа, пољопри-
вредници не размишљају о
томе на којој ратарској кул-
тури ће ове године остварити
највећи профит, већ где ће
им бити најмањи губитак”,
пише у саопштењу.

Додаје се како су и прет-
ходне две године биле слич-
не, па постоји бојазан ратара
да ће у случају да се то поно-
ви и 2015. многи од њих до-
ћи на ивицу банкрота. 

Банатска асоцијација пољо-
привредника „Банатски пао-
ри” је поводом Дана жена
установила награду за нају-
спешнију пољопривредницу
у Банату. Прва добитница
овог признања је Марија Ме-
га из Падине, а плакета
удружења јој је уручена на
прослави 8. марта у рестора-
ну „Банатски салаш” крај
Идвора.

Асоцијација је навела да је
Марија Мега носилац пољо-
привредног газдинства, те да је била учесница протеста

пољопривредника 2012. го-
дине, када је својим тракто-
ром, заједно са осталим ко-
легама, успела да одржи
протестну вожњу до Палате
Србије.

Четвртак, 19. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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САОПШТЕЊЕ „ПАНЧЕВАЧКИХ РАТАРА”

На ивици банкрота

ПРОСЛАВЉЕН 8. МАРТ

Женама у част

АКТИВНОСТИ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА

Како до савета запослених

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА ПРЕД СЕТВУ

ОДЛАГАЊЕ РАДОВА НЕМИНОВНО
Има расквашених
њива у које трактори
не могу да уђу

Закупци да се обрате
Институту „Тамиш”
за савет

Због повећаног нивоа подзем-
них вода у средњем Банату је
проглашена одбрана од уну-
трашњих вода, али је Панчево,
на срећу, далеко од таквог ста-
ња. Ипак, обилне кише су
претходних дана направиле
проблеме на делу пољопри-
вредних површина, па ће про-
лећна сетва морати да буде ма-
ло одложена или ће каснити.

Никола Шкрбић, директор
Института „Тамиш”, рекао је
да би сетва шећерне репе мо-
гла почети за неколико дана,
али је поручио пољопривред-
ницима да сачекају још мало
да се њиве просуше, како не
би набијали земљу током оба-
вљања тог посла. Он је казао
да је немогуће дати општу
оцену о количини влаге у зе-
мљишту и његовој спремно-
сти за пролећне радове. Навео
је да ће за неколико дана ста-
ње бити сасвим задовољавају-
ће на вишим теренима и на
оцедитим земљиштима.

Директор Института је до-
дао да с њива на којима по-
стоји такозвани плужни ђон
вода теже отиче, па се тамо ја-
вљају водена огледала. Подсе-
тио је ратаре да такве појаве у
будућности треба спречити
тако што плужни ђон треба
разбити подривањем. Закуп-
цима државне земље који тек
улазе у посед након недавне
лицитације, Шкрбић је пре-
поручио да се обрате Инсти-
туту за савет како да припре-
ме земљу за сетву.

Проблем је у томе што је за
орање касно, па је директор
„Тамиша” рекао како ће свако
ко је заинтересован да сетву
обави на ваљани начин, доби-
ти неког од стручњака Инсти-
тута који ће након обиласка

Он је позвао локалну само-
управу да се пријави на по-
крајински конкурс за суфи-
нансирање послова на одржа-
вању отворене каналске мре-
же. Пријаве се примају до 24.
априла, а 60 одсто средстава
даје Покрајина. Стручњак
панчевачког водопривредног
предузећа рекао је како град
има добру каналску мрежу
коју само ваља одржавати.

Поповић је поменуо и про-
блем отворених канала који ви-
ше нису у надлежности преду-
зећа „Тамиш–Дунав” јер је на-
кон проширења грађевинских
зона у Панчеву и селима пољо-
привредно земљиште претво-
рено у градско грађевинско.
Сада је формално за те канале
задужен „Водовод”, али је пита-
ње да ли то комунално предузе-
ће има могућности и средства
да се бави таквим послом. Са-
говорник „Панчевца” је оценио
како би у буџету морало да се
нађе новца за то, јер легализа-
ција дивље градње подразумева
да се изгради и одржава неоп-
ходна инфраструктура у тим
деловима Панчева.

парцела препоручити најсвр-
сисходнији начин сетве.

Неђељко Поповић из Дру-
штвеног водопривредног
предузећа „Тамиш–Дунав” ре-
као је да је под водом мање од
једног процента ораница, што
значи да се не предузимају ни-
какве мере за одбрану од уну-
трашњих вода, али су генерал-
но њиве превлажене. Он је до-
дао како предузеће ипак по-
маже где год је то могуће да се
површине исуше, мада често
пољопривредници сами себи
праве проблеме. Поповић је
објаснио да се углавном оре
паралелно с каналима, што
отежава отицање површинске
воде, јер она не може да се
слије у канале преко бразде.

Други проблем је употреба
великих трактора и машина за
површинску обраду земље, који
обрађујући површински слој
њива од десетак центиметара
дубине, набију 30 или 40 центи-
метара земље испод тога, што се
назива плужни ђон. Он земљу
чини непропусном и омогућава
задржавање прекомерне влаге.

– Земљиште је превлажено
и ретке су површине на који-
ма би сада могло било шта
озбиљније да се ради. Биће
проблема са обрадом за сетву,
а угрожена је и изникла пше-
ница тамо где има воде. На
водолежима се већ примећује
како она мења боју. Најављене
нове падавине могле би дра-
стично да погоршају такву си-
туацију и да продуже одлага-
ње сетве, јер би сваки излазак
на оранице био узалудан – ре-
као је Поповић.

Водолежа тренутно има у де-
ловима старчевачког, омољич-
ког и брестовачког атара, а на-
рочито на граници Банатског
Брестовца и Баваништа. Наш
саговорник је истакао да је реч
о лошем земљишту на којем се
вода толико задржава да вла-
сници појединих површина не
само да не могу размишљати о
сетви већ нису ни прошлогоди-
шњи кукуруз успели да оберу.
Поповић је навео да је „Тамиш-
–Дунав” предузео одређене ме-
ре у тим атарима и већ се види
како вода на њивама опада.

На срећу, оваква слика није честа на пољима

Панчево се представило
страним инвеститорима на
међународном сајму некрет-
нина MIPIM 2015 одржаном
од 8. до 13. марта у францу-
ском граду Кану. Нашу ло-
калну самоуправу су пред-
стављали градоначелник Па-
вле Раданов и Јелена Бати-
нић, чланица Градског већа
задужена за привреду. Уче-
шће Панчева је обезбеђено
преко Регионалног центра за
друштвено-економски развој
„Банат” из Зрењанина.

Наш град је инвеститори-
ма понудило северну инду-
стријску зону, браунфилд ло-
кацију хотел „Тамиш”, те
пројекте ревитализације Цр-
веног магацина и старе Вај-
фертове пиваре. Батинићева
је истакла да ће у наредних

годину дана, до следећег сај-
ма, наша локална самоупра-
ва имати прилике да преко
посебне интернет апликаци-
је ажурира информације о
наведеним пројектима и ко-
муницира са заинтересова-
нима за улагање у њих.

Додала је како је највише
пажње засад привукао хотел,
а локална власт се потрудила
да тај објекат учини мало
привлачнијим него што је
досад био. Батинићева је
прецизирала да су нови За-
кон о планирању и изградњи
и измена планске докумен-

тације за центар Панчева
олакшали могућим купцима
„Тамиша” неопходне адапта-
ције објекта. Потом је с пове-
риоцима бивше „Слободе” и
стечајним управником хоте-
ла договорена процена вред-
ности те некретнине, јер је у
међувремену зграда прилич-
но пропала.

Утврђено је да је цена тог
угоститељског објекта пала
готово за трећину – са 640
милиона динара на 420 ми-
лиона. Ако се узме у обзир за-
конска могућност да купац уз
одобрење Одбора поверилаца
купи хотел упола цене, то
значи да би он коштао 1,75
милиона евра, што је дра-
стично мање него до сада.

Чланица Градског већа је
нагласила како нови оглас за

продају хотела највероватни-
је неће бити објављен пре до-
ношења закона о конверзији
земљишта, што се очекује
крајем марта, јер ће тек тада
купци бити начисто с тим
колико ће их укупно кошта-
ти оваква инвестиција.

Батинићева је нагласила да
су и током трајања MIPIM-а
обављени разговори с неко-
лико турских компанија о по-
нуђеним панчевачким про-
јектима, а било је и разговора
с финансијером из Францу-
ске заинтересованим за из-
градњу терена за голф. 

ПАНЧЕВО НА НАЈВЕЋЕМ САЈМУ 

НЕКРЕТНИНА

Понуђена четири 
пројекта

ности организовања савета за-
послених, чија је улога да омо-
гући запосленима партиципи-
рање у вођењу пословне поли-
тике предузећа. Она је рекла
како пропис дозвољава да се
таква тела формирају у фир-
мама с више од 50 запослених,
али је додала да тога у пракси
готово да и нема, јер њихова
улога није прецизирана.

Узелчева је навела како код
нас у пракси постоји одређени
облик учешћа запослених у
управљању фирмама у јавном
сектору кроз чланство у над-
зорним и управним одборима,
али да у приватном сектору
нема ни колективних уговора,
а некмоли могућности да се
радници питају за пословну
политику. Рекла је да у поје-
диним западним земљама по-
слодавци и савети запослених

добро функционишу, јер сма-
трају да раде за заједничко до-
бро, док је код нас ситуација
обрнута.

Она је навела пример ју-
жнокорејске компаније „Ју-
ра”, у којој се синдикат побу-
нио против послодавца због
мобинга и кршења права рад-
ника, а онда је Савет запосле-
них који није биран из реда
синдикалиста тражио укида-
ње синдиката. Узелчева је за-
кључила да би законом мора-
ле бити прецизиране надле-
жности савета и синдиката.

Сузана Јовановић је оцени-
ла да социјални дијалог у
Панчеву постоји, јер је репре-
зентативним синдикатима
омогућено да присуствују сед-
ницама Градског већа и дају
мишљење о неким одлукама
локалне власти. Додала је ка-

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић



ДАН ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Прослава јубилеја

средине. Граду је потребан
енергетски менаџер, као и
едукативан програм који ће
помоћи при реализацији стра-
тегија за будући развој града –
додала је Сандра Божић.

Председница CEDEF-а Ана
Бован скренула је пажњу чла-
новима тог предузећа да је
неопходно упознати грађане с
мерама уштеде електричне
енергије. У супротном се могу
јавити проблеми високих ра-
чуна и потрошње, не само код
грађана већ и у топланама и
локалној самоуправи. Град
Панчево је овом приликом по-
тврдио учествовање на трећој
конвенцији „Лидера одрживог
развоја”, која ће бити одржана
у априлу у Зрењанину.

А. Баба

www.pancevac-online.rs

неке од њих – истакла је Јован-
ка Арсић Куришић и додала да
ће оне локалне самоуправе ко-
је буду имале најбоље пројекте,
финансиране из сопственог бу-
џета за ову и наредну годину,
добити повељу „Лидер одржи-
вог развоја”.

Овај програм подржавају
Министарство за заштиту жи-
вотне средине, Одбор за за-
штиту животне средине На-
родне скупштине Србије,
Агенција за заштиту животне
средине и Привредна комора
Војводине.

По мишљењу Владимира
Деље, градског већника заду-
женог за очување животног
простора и здравља људи,
Панчево је далеко одмакло у
свом развоју. Како је он рекао,

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ЛИДЕРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Наплата грејања по
потрошњи у Панчеву
од ове године

Реч-две о обновљивим
изворима 
и енергетској
ефикасности

Централноевропски форум за
развој (CEDEF) представио је
програм „Лидери одрживог
развоја” члановима панчевач-
ког тима за енергетску ефика-
сност у уторак, 17. марта, у
Градској управи. Циљ је да се
општине и градови подстакну
да реализују пројекте који се
баве обновљивим изворима
енергије, енергетском ефика-
сношћу, управљањем и трет-
маном отпада и отпадних во-
да, као и повећањем инвести-
ција у инфраструктуру.

Према речима Јованке Ар-
сић Куришић, представнице
CEDEF-а, у плану је организо-
вање пет конвенција на којима
ће 168 градова и општина Ср-
бије имати прилику да пред-
ставе своје пројекте из области
обухваћених програмом.

– Очекујемо да ћемо имати
близу хиљаду пројеката, од ко-
јих ћемо направити ажурирану
базу и као такву је понудити
ресорним министрима и, што
је битније, потенцијалним ин-
веститорима, фондовима и
компанијама носиоцима на-
предних технологија, који ће у
сарадњи с локалним самоупра-
вама покушати да реализују

Четвртак, 19. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ђаци и запослени у ОШ
„Мика Антић” су 13. марта у
Културном центру, четврту
годину заредом, пригодном
свечаношћу обележили дан
школе и почетак манифеста-
ције „Микини дани”, која ће
трајати до краја јуна. Да под-
сетимо, пре 83 године је ро-
ђен један од најпознатијих
српских песника – Мирослав
Мика Антић, по чијем имену
највећа школа на Стрели-
шту, али и у јужном Банату,
носи име од 1991. године.

Свечаној приредби при-
ређеној њему у част прису-
ствовао је велики број ђака,
родитеља и пријатеља те
образовне установе. Богат
културно-уметнички про-
грам који су осмислили на-
ставници и ђаци разгалио је
присутне. Ученици „Мики-
не школе” представили су
свој таленат кроз песму,
игру и глуму и дочарали, на

искрен и препознатљив на-
чин, колико много и искре-
но воле Мику. Након по-
здравног говора представ-
ника школе и организатора
ове значајне градске мани-
фестације уследила је про-
јекција филма „Селфи”.

Драгана Крстић, дирек-
торка школе, с поносом је
истакла да су свечаним про-
грамом обухваћени модерни
и етно садржаји, са идејом да
се деци приближе традиција
и савремени токови. Како је
рекла, они желе да ОШ „Ми-
ка Антић” буде модерна срп-
ска школа у којој ће се та два
садржаја преплитати. У
оквиру овогодишње просла-
ве у холу школе су предста-
вљени ликовни радови, а не-
давно је из штампе изашао и
школски часопис „Микина
плава звезда”. У плану је и
организовање спортских
надметања. З. Ст.

ДАН ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”

Спој традиције 
и модерног

постоје капацитети у ЈП Ди-
рекцији, али је граду и даље
потребна материјална и саве-
тодавна помоћ. Као најрепре-
зентативнији пример напредо-
вања он је истакао мере ЈКП-а
„Грејање” које се односе на
плаћање по утрошеној енерги-
ји. Идеју CEDEF-овог програ-
ма подржала је и Сандра Бо-
жић, в. д. директора „Грејања”.
Она је истакла да се то преду-
зеће налази пред великом пре-
кретницом када је реч о енер-
гетској ефикасности и прак-
тичној примени новог закона о
наплати топлотне енергије по
потрошњи, који ће почети да
се примењује ове године.

– Панчево је средина која се
сусреће с високо котираним
проблемом заштите животне

Почела продаја 
гасног уља 0,1 
на бензинским 
станицама НИС-a

НИС и ове сезоне
обезбеђује ниже цене
горива за
пољопривреднике

Регистрована пољопривред-
на газдинства уз НИС „агро”
картицу могу остварити по-
пуст од пет динара по литру
евродизела, три динара по
литру за гасно уље 0,1, као и
седам динара по литру за ул-
тра Д – премијум евродизел
са адитивима. На овај начин
нафтни гигант даје значајан
подстицај за развој пољопри-
вреде, важне гране економи-
је у Србији. Горива високог
квалитета произведена у до-
маћој рафинерији, чију је

НИС ПОМАЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Јефтиније гориво за сетву
су предности НИС „агро” кар-
тице, па се том програму сре-
дином 2013. године прикљу-
чило преко 90.000 газдинста-
ва у Србији. Издавање карти-
це је бесплатно, а процедура
једноставна. Попуњени захтев
за издавање картице и доку-
ментација (потврда о актив-
ном статусу у Регистру пољо-
привредних газдинстава за
текућу календарску годину и
фотокопија важеће личне
карте) могу се предати на бен-
зинским станицама НИС-а
или послати обичном поштом
на адресу: НИС а. д. Нови Сад,
„Call Center”, картица за по-
љопривреднике, Народног
фронта 12, 21000 Нови Сад.

Детаљније информације о
НИС-овом програму за помоћ
пољопривреди и адресе бен-
зинских станица објављене су
на званичном сајту НИС-а.

З. Ст.

контролу извршила акреди-
тована лабораторија, доступ-
на су на више од 320 НИС-
ових бензинских станица
распоређених на свим ва-
жним путним правцима, у
градовима, али и селима, што
посебно погодује пољопри-
вредним произвођачима.

Поред дизел-горива квали-
тета евро пет, уз НИС „агро”
картицу пољопривредници
остварују попуст од 15 одсто
на асортиман уља и мазива
„нисотек”, као и на одабрану
робу широке потрошње. Вре-
ди истаћи да су пољопривред-
ни произвођачи схватили које

Ученици и запослени у ОШ
„Бранко Радичевић” ове го-
дине прослављају 188 година
рада и 50 година постојања
те образовне установе у сада-
шњој згради у Улици Влади-
мира Жестића 21. Овом при-
ликом позивају родитеље,
бивше и садашње ученике и
запослене, као и будуће пр-
ваке, да својим присуством
увеличају прославу дана
школе у петак, 27. марта, у
11 сати, у холу те установе.

ОШ „Бранко Радичевић”
је једина основна школа у
Панчеву укључена у програм
„Унеска”. Опремљена је нај-
савременијим наставним
средствима и у потпуно ре-
новираном простору органи-
зује редовну наставу, као и
бројне ваннаставне активно-
сти, с циљем да свако дете

развије своје разнолике и на-
рочите способности. Њени
ученици остварују завидне
резултате на завршним ис-
питима, такмичењима, ли-
ковним и литерарним кон-
курсима и спортским мани-
фестацијама, те је школа,
између осталог, и зато доби-
ла највише оцене од Екстер-
не комисије Министарства
просвете, науке и техноло-
шког развоја. Школа је и ак-
тиван учесник пројеката:
„Школа без насиља”, PASCH,
„Инклузивно образовање”,
„Ђак репортер” и др.

„Бранкова школа” ће 31.
марта приредити и ускр-
шњу продају радова учени-
ка, а сав приход од тога би-
ће потрошен на поклоне за
будуће ђаке прваке.

З. Ст.

Антиглобалисти, анархи-
сти, искрени еколози, ре-
креативци, спортисти и гра-
ђани имаће, трећу годину
заредом, могућност да се
укључе у јединствену еколо-
шко-антиглобалистичку
кампању. У суботу, 21. мар-
та, почиње лига бициклиста
и том приликом биће обеле-
жени празници Светски дан
шума и Светски дан вода.

Дужина етапе је 105 ки-
лометара и бициклисти ће

возити кроз бројна банатска
места: Црепају, Ковачицу,
Идвор и Фаркаждин. У по-
вратку рута води кроз Саку-
ле, Баранду, Опово, Сефке-
рин, Глогоњ и Јабуку. Пред-
виђена је и посета спомен-
-кући и музеју Михајла Пу-
пина у његовом родном ме-
сту. Старт ће бити у 9 сати,
испред најстаријег објекта у
старом језгру града – Като-
личке цркве.

З. Ст.

БИЦИКЛИСТИЧКА ЛИГА

Oд Панчева 
до Пупиновог Идвора

Гашење расвете на
један сат донело
дневну уштеду 
енергије од 10 
процената

Највећа међународна добро-
вољна акција „Сат за нашу пла-
нету”, у организацији Светског
фонда за природу (WWF), која
треба да упозори на расипање
природних ресурса и климат-
ске промене, биће одржана 28.
марта симболичним гашењем
расвете на један сат, у 20.30, у
више од 7.000 градова широм
света. Светски фонд за приро-
ду позвао је и грађане Србије
да се прикључе акцији гаше-
њем сијалица у својим домови-
ма, установама и предузећима
најмање на један сат.

Директорка WWФ-а у Србији
Душка Димовић подсетила је у
јавном позиву објављеном у
уторак, 17. марта, да се акција,
ове године под слоганом „Про-
мени климатске промене”,
одржава девету годину узастоп-
но, а седми пут у Србији. Кад је
реч о нашој земљи, овогоди-
шњој акцији се прикључило
више од 70 градова и општина
и око 130 школа. Манифеста-
ција је у 2015. години посвеће-
на одрживим изворима енерги-
је и одрживој производњи хра-
не, односно пољопривреди, као
и проналажењу начина да се с
мање ресурса производи што
више хране за растућу попула-
цију на планети. Идеја је да ак-
ција подстакне људе да троше
мање ресурса и да се ублаже
климатске промене, односно

смањи емисија са ефектима
стаклене баште, те да се повећа
енергетска ефикасност. Цен-
тралне акције у Србији биће
одржане 28. марта од 20.30 до
21.30 на београдском Тргу ре-
публике, Тргу слободе у Новом
Саду и на Нишком кеју. На је-
дан сат биће искључена деко-
ративна расвета споменика и
зграда, објеката појединих
предузећа и установа широм
Србије. Ове године су акцију у
Србији подржали Министар-
ство пољопривреде и заштите
животне средине, Покрајински
секретаријат за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне
средине, Секретаријат за за-
штиту животне средине Бео-
града, Управа града Новог Са-
да, Стална конференција гра-
дова и општина, као и многе

организације цивилног дру-
штва и компаније.

Прошле године је „Сат за на-
шу планету” подржало више од
две милијарде људи из више од
150 земаља широм света и ви-
ше од 7.000 градова, док се у
Србији у њу активно укључило
80 градова и општина, као и ви-
ше од 70 организација цивил-
ног друштва и око 100 школа,
па и наш град. Анализе у поје-
диним земљама показале су да
је акција гашења расвете на је-
дан сат ранијих година донела
дневну уштеду енергије од 10
процената. Да подсетимо, све-
тла су први пут угашена на сат
времена 2007. године у Сидне-
ју, уз учешће 2,2 милиона људи,
као упозорење на превелику и
неконтролисану потрошњу
природних ресурса. З. Ст.

АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

Глобална еколошка кампања



Пристигло преко 
хиљаду радова, 
награђено шест 
најбољих

Ликовни конкурс за ученике
и ученице основних и сред-
њих школа из целе Србије ко-
ји су организовали Повереник
за заштиту равноправности и
Фонд Уједињених нација за
децу („Уницеф”) након три
месеца завршен је изложбом у
Дечјем културном центру Бе-
оград у понедељак, 16. марта.
На конкурс „Сви смо једнаки
и можемо заједно”, чији је
циљ промовисање равноправ-
ности и поштовање различи-
тости, пристигло је преко хи-
љаду радова, а додељене су по
три награде у категорији од
првог до четвртог разреда (до-
битници: Тијана Вуковић из
Сопота, Ирфан Планић из
Бродарева и Дарија Вучетић
из Параћина) и од петог до
осмог разреда основне школе
(добитници: Невена Гајић из
Смедеревске Паланке, Јана
Радивојевић из Ужица и Јова-
на Арсић из Поповца). Жири
састављен од чланова и чла-
ница Панела младих „Исте-
ривачи дискриминације” по-

ХРОНИКАХРОНИКА8
Четвртак, 19. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

БУДИТЕ БРЖИ ОД БОЛЕСТИ
Скрининг програми 
у нашем граду 
спроводе се две 
године

Пушење, гојазност,
алкохол – главни
фактори ризика

Малигни тумори су, после бо-
лести срца и крвних судова,
најчешћи узрок оболевања и
умирања како у свету, тако и у
нашој земљи. Последњи пода-
ци показују да од малигних
тумора у свету сваке године
оболи око четрнаест и умре
осам милиона људи. Уколико
се не предузму мере превен-
ције, очекује се да ће до 2032.
године број новооболелих по-
расти за 70 одсто.

У оквиру Календара јавног
здравља март се обележава
као месец борбе против рака.
Према речима епидемиолога
др Тање Тодоровић, шефа од-
сека за незаразне болести За-
вода за јавно здравље, основ-
ни циљ кампање је да се ши-
рој јавности и доносиоцима
одлука скрене пажња на ра-
ширеност малигних болести.
Она је оценила да су превен-
тивне мере које сваки поједи-
нац треба да спроводи, као и
скрининг програми, најуспе-
шније оружје у борби против
рака. Захваљујући тим про-
грамима, који су у нашој зе-
мљи почели да се спроводе
пре две године, тумори се мо-
гу открити у најранијој фази,
када су шансе за излечење да-
леко веће.

Рак желуца у паду
У Србији је у 2012. години ре-
гистровано више од 36.500 но-
вооболелих, а око 21.300 људи
умрло је од рака. У Јужноба-
натском округу од 1.200 до
1.500 особа годишње оболи и
око 900 умре од рака, а само у
Панчеву 500–650 особа оболи
и 350–400 умре од малигних
болести. Мушкарци у нашој
средини највише оболевају и
умиру од рака плућа, колона и
ректума и простате. Код жена
се малигни процес најчешће
локализује на дојци, колону и
ректуму, плућима и грлићу ма-
терице. Др Тања Тодоровић на-

После паузе од готово шест
месеци на Интерном одеље-
њу Опште болнице Панчево
реновирана је још једна соба
у оквиру акције „Прва по-
моћ” за реконструкцију Ин-
терног одељења, коју су по-
кренули Град Панчево и
„Панчевац”. Новац за ком-
плетну адаптацију простори-
је 401, која се налази на Кар-
диолошком одсеку, обезбе-
диле су компанија „Теле-
ком”, фирма БСП и месара
„Бурјан”.

Замењени су прозори и
врата, просторија је окрече-
на и купљени су нови креве-
ти, постављене су нове сани-
тарије и специјалан епок-

сидни под који омогућава
адекватну хигијену у болни-
ци. Према речима др Нови-
це Ђорђевића, координато-
ра акције и помоћника ди-
ректора Опште болнице за
Интернистички блок, шест
пацијената је прошле неде-
ље пребачено у савремено
опремљену собу, која је сада
достојна лечења људи у 21.
веку.

– Соба 401 завршена је из
неколико фаза. У име запо-
слених и пацијената захва-

љујем свим донаторима, по-
себно „Телекому”, који је
поклонио новац за ову про-
сторију, али и за остале со-
бе, у укупном износу од
2.120.000 динара, као и Па-
влу Марковићу, власнику
фирме БСП, који је обезбе-
дио шест кревета за ову собу
– рекао је Ђорђевић.

Док се чека потпуна ре-
конструкција Интернистич-
ког блока, у оквиру акције
„Прва помоћ”, захваљујући
различитим донаторима
потпуно је адаптирано де-
сет соба – осам на Кардио-
лошком одсеку и две собе
на Нефролошком одељењу,
уређена је и Коронарна је-

диница, а у више соба су за-
мењени прозори и врата.

Према Ђорђевићевим ре-
чима, комплетна рекон-
струкција би могла ускоро
да почне, а док се то не деси,
неопходно је уредити тоале-
те, који су у веома лошем
стању, као и собу 301 на тре-
ћем спрату. Сви који желе
да се прикључе акцији „Пр-
ва помоћ” и помогну у уре-
ђењу Интерног одељења, ин-
формације могу добити на
телефон 062/80-48-645.

гинеколога, а процењује се да
би се тако број жена које обо-
левају и умиру од рака грлића
материце смањио за трећину.
Такође, изнела је поражавају-
ћи податак да се трећина жена
јави гинекологу кад је болест
већ метастазирала.

Да би предупредили малиг-
не болести, поред скрининг
програма, грађани треба да
спроводе превентивне актив-
ности и да избегавају факторе
ризика – пушење, гојазност и
конзумирање алкохолних пи-
ћа. Наша саговорница је на-
поменула да је пушење одго-
ворно за настанак једне тре-
ћине малигних болести и оки-
дач је за појаву рака плућа у
чак 90 одсто случајева. Тако-
ђе, она је навела да у нашој
земљи има веома много пу-
шача, чак петина становни-
штва је гојазна, а мали број
људи је физички активан. Др
Тања Тодоровић саветује уме-
реност у свему, здраву исхра-
ну, бављење физичком актив-
ношћу и редовне посете иза-
браном лекару. Она позива
све суграђане старости од 50
до 74 године да ураде скри-
нинг дебелог црева и све даме
од 40 до 69 година да мамо-
графом сниме дојке у оквиру
превентивних прегледа дојке.

Сматра се да трећинa малигних болести настаје због пушења

НАСТАВАК АКЦИЈЕ „ПРВА ПОМОЋ”

Уређена соба 401

УЧЕЊЕ ДЕЦЕ ТОЛЕРАНЦИЈИ

Сви смо једнаки и можемо заједно

априла до новембра), док је
дијагностиковано и одстрање-
но 27 полипа дебелог црева.
Она је рекла да је откривање
премалигних промена од изу-
зетне важности јер се оне од-
страњују, те не може доћи да
развијања болести.

Позив на преглед
Почетак скрининга рака грли-
ћа материце био је планиран
за прошлу годину, али то се
није десило. Како ствари сада
стоје, програм неће отпочети
ни ове године. Др Тања Тодо-
ровић објашњава да он подра-
зумева позивање жена од 25
до 64 године и напомиње да
би на скрининг дошле и жене
које нису годинама биле код

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Чистач организма

Ђумбир
Ово је биљка коју увек
треба имати у кући, јер је
одличан зачин за слана и
слатка јела, а има и број-
на лековита својства.
Енергетска вредност 100
грама ђумбира износи
приближно 80 калорија,
што је занемарљиво јер се
користи у малим количи-
нама. Садржи витамине
Б-групе и Це-витамин, а
од минерала магнезијум,
гвожђе, калцијум, кали-
јум, натријум и фосфор.
У народној медицини
има широку примену и
користи се против упала,
грчева, мигрене, грипа,
отока, артритиса, угруша-
ка крви, мучнине у труд-
ноћи и мучнине на путо-
вању. Антисептик је, па
уништава микрооргани-
зме, што је одлична пре-
вентива против прехладе.
Такође, користи се за
смиривање кашља, јача-
ње имунитета, као и про-
тив исцрпљености и умо-
ра, јер подиже енергију у
организму. Он је снажан
антиоксиданс и одличан
је за детоксикацију, па се
зато сматра чистачем ор-
ганизма.

Ђумбир помаже телу да
лакше и брже сагорева
масноће, што олакшава
процес мршављења. У
комбинацији с другим
биљкама он појачава њи-
хово дејство. Ваља напо-
менути да је доступан то-
ком целе године. Користи
се корен биљке, који за-
висно од старости може
имати тврду или меку ко-
ру. Може се чувати у
фрижидеру и до месец
дана. Поред свежег, кори-
сти се и сушени ђумбир,
али су они по својствима
сасвим различити, као да
су у питању две различи-
те биљке. Предност сва-
како треба дати свежем
корену. Може се употре-
бљавати као додатак и
сланим и слатким јели-
ма, којима даје арому ег-
зотичности, док напици
са ђумбиром имају осве-
жавајућу ноту. Кувањем
његова арома слаби, а до-
давање сушеног корена и
ђумбира у праху појачава
оштрину јела. Свеж корен
се код нас највише кори-
сти у салатама, па вам та-
ко и ми представљамо ре-
цепт за једну салату с до-
датком ђумбира.

Шарена салата
ППооттррееббнноо::  30 грама свежег ђумбира, 700 грама свежег купуса,

једна велика шаргарепа, два млада лука, половина лимуна, по-

ла кафене кашике соли и две супене кашике маслиновог уља.

ППррииппррееммаа::  Поврће очистити и нарендати. Додати со, лимунов

сок и маслиново уље. Добро помешати, а ако је потребно, до-

датно зачинити.

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

Страну припремила 

Ивана 
Предић

води да је последњих десет го-
дина рак желуца у паду захва-
љујући антибиотској терапији
за хеликобактер пилори, која
је изузетно успешна. Она пак
истиче да је све већи број људи
који оболевају од рака плућа и
он је тренутно у јужном Банату
на другом месту по умирању од
малигних болести.

По препоруци Министар-
ства здравља скрининг рака
дебелог црева почео је у Пан-
чеву 2013. године, а скрининг
рака дојке у фебруару прошле
године. Како смо сазнали од
др Тање Тодоровић, током
2014. године откривено је че-
трнаест карцинома дојке и је-
дан карцином дебелог црева
(колоноскоп није радио од

ППРРЕЕВВЕЕННТТИИВВННИИ  ППРРЕЕГГЛЛЕЕДДИИ

У оквиру обележавања Месеца борбе против рака Превен-

тивни центар Дома здравља Панчево организовао је две

акције. Како смо сазнали од Јованке Јанићијевић, главне

сестре у Превентивном центру, прошле недеље је спроведе-

на акција превентивних прегледа међу радницима панче-

вачке филијале Националне службе за запошљавање. Кон-

тролисани су им шећер, холестерол и индекс телесне масе,

а имали су прилику и да се посаветују с лекаром. Следеће

недеље, 23. марта, иста акција биће организована за запо-

слене у ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу.

вереника за заштиту равно-
правности донео је одлуку о
добитницима, а награде су
уручили Невена Петрушић,
повереница за заштиту равно-
правности, и Мишел Сен Ло,
директор канцеларије „Уни-
цефа” за Србију.

Том приликом се Невена Пе-
трушић обратила присутнима
и истакла да је порука о толе-
ранцији препознатљива у сва-
ком ликовном раду, што дока-
зује да деца желе да живе у
друштву без дискриминације.

– Ови цртежи показују да за
Србију има наде и да је могу-

ће створити кућу у којој ће
сваком бити добро и где ће
људи различитог порекла и
националности, као и они с
тешкоћама и са инвалидите-
том моћи да живе у миру, да
се разумеју и помажу једни
друге. Нашој деци дугујемо да
им створимо услове да живе у
демократској заједници у ко-
јој сви имају једнака права и
једнак приступ свему чиме
друштво располаже – истакла
је повереница и изразила наду
да ће изложба бити приказана
у целој Србији, како би је што
више људи видело, јер носи

сјајну поруку да сви можемо
заједно.

У обраћању присутнима
Мишел Сен Ло је рекао да су
кроз ликовне радове деца по-
слала снажну поруку да људи
морају бити толерантнији. Он
је додао да нас све заједно че-
ка много посла како бисмо
створили друштво које се ба-
зира на толеранцији.



Грађани који живе у центру
града тешко могу разумети
муке оних на периферији –
сматрају становници Пре-
спанске улице, која се налази
на територији Месне заједни-
це Младост и повезује Новосе-
љански пут и Скадарску ули-
цу. Они се жале на неасфалти-
ран пут и недостатак кишне и
фекалне канализације, и го-
динама се обраћају одговор-
нима у нади да ће им неко по-
моћи и решити њихове про-
блеме.

– Због неасфалтираних пу-
тева обавезан део гардеробе
сваког становника наше улице
јесу чизме или дубоке ципеле.
Имамо велике проблеме када
пада киша. Тада се стварају
велика количина блата и мно-
го бара, што нам отежава кре-
тање. Када немамо проблема с
блатом, онда нам, нарочито у
летњим месецима, смета ве-
лика количина прашине. У

данима без кише од прашине
не можемо да отворимо про-
зоре, не смемо да сушимо веш

напољу, а ако изводимо бебе у
шетњу, прекривамо колица
чаршавом. Принуђени смо да
прашњаве путеве прскамо во-
дом. Посебан проблем нам је
недостатак фекалне канализа-
ције, јер се након великих па-
давина по нашим дворишти-
ма изливају септичке јаме –

изјавио је Здравко Горунов-
ски, један од становника Пре-
спанске улице.

Он је апеловао на надле-
жне да дођу у ту улицу и да се
сами увере у то с каквим се
проблемима суочавају они
који ту живе. Додао је да је
ситуација у Преспанској те-
шка и зато што се после сва-
ког застоја на надвожњаку са-
обраћај с Новосељанског пута

преусмерава преко Преспан-
ске и тада се стварају облаци
прашине.

Нерешени комунални про-
блеми постоје и у тзв. првом
просеку Преспанске, где се
налази двадесетак кућа. Они
који живе у том делу, немају
ни канализацију ни пут. Те-
шкоће с којима се свакоднев-
но суочавају ублажиле су њи-
хове комшије из Скадарске
улице. Они су одлучили да се
цеви из њихове улице проду-
же како би и становници пр-
вог просека могли да користе
воду док им ЈКП „Водовод и
канализација” не помогне.

Охрабрује једино то што је,
захваљујући активностима
Удружења грађана за заштиту
реке Наделе и приобалног под-
ручја, у буџету града за ову го-
дину предвиђено 15 милиона
динара за изградњу фекалне
канализације у првом просеку
и у Преспанској улици. М. Г.

ПРОБЛЕМИ СТАНОВНИКА ПРЕСПАНСКЕ УЛИЦЕ

Зими у блату, лети у прашини

Ја сам Немац, антифашиста. Рођен сам
1937. године у Футогу, а сада живим у
Немачкој. Изложбу попут оне „Вермахт –
друго лице злочина”, која је ових дана
отворена у музеју у Панчеву, видео сам
2009. године у Улму. Ни једна ни друга
нису објаснилe посетиоцима шта се
стварно догодило 21. и 22. априла 1941. у
Панчеву.

Немам намеру да оправдам злочине
немачке војске, него хоћу само да обја-
сним логику која важи у свим војскама на
свету, у којој год да су држави. Немачка
је 6. априла почела рат с Југославијом, a
војска те државе је капитулирала након
четрнаест дана. Држава која се тада рас-
пала тим чином се одрекла отпора про-
тив окупатора.

Свака војска која окупира неку државу
кажњава отпор њених грађана смртном
казном. Примери за то постоје и у руској,
енглеској и америчкој историји. Такво ка-
жњавање треба да одврати људе од отпора.

У Панчеву је 1941. године такође пру-
жен отпор немачкој војсци. На једном
гробљу су се скривали они који се нису
слагали са окупацијом и убијали су из за-

седе немачке војнике на улици. Прокопа-
ли су тунел до оближње кафане и тамо су
се сусретали.

Немачки војници су то открили, похап-
сили су све људе који су се тамо затекли и
преким судом су их осудили на смрт. Да
би документовали смртну пресуду, сни-
мали су стрељање и вешање, па су доку-

менти о томе сачувани у Историјском ар-
хиву у Берлину. Тамо су српски историча-
ри имали увид у њих и добили су те сним-
ке ужаса, који су приказани на панчевач-
кој изложби.

Наравно да осуђујем стрељање цивила.
Међутим, тако су касније поступале и
друге војске након што су окупирале неке
државе, а не само Немачка војска. 

Користим ову прилику да упознам ва-
ше читаоце и с тим да су крајем 1944. го-
дине сви Немци у Југославији колективно
осуђени, осим оних који су били партиза-
ни. Фолксдојчери су тада обесправљени,
њихова имања су конфискована, а они и
њихове породице су отерани у логоре.

Тада је без суђења стрељано око 7.500
Немаца, обичних цивила, који су били
грађани бивше Југославије. Не зна се тач-
но шта су скривили. Нема докумената,
нема слика, а српски архиви у Београду
нису доступни немачким историчарима.
Сигуран сам да слике с тих стрељања не
постоје.

Стефан Барт,
инжењер из Ерлангена 

у Немачкој

ОДРЖАНА ВЕЖБА НА УЛАЗУ У РАФИНЕРИЈУ

ВАТРОГАСЦИ СПРЕМНИ 
ЗА НЕСРЕЋНЕ СЛУЧАЈЕВЕ

Четвртак, 19. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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високу обученост ватрогасаца.
– Уигравали смо реакције

за случај квара на једном од
вентила на цистерни и цурења
амонијака, јер је то реална си-
туација која се може догодити
током свакодневног тран-
спорта из Рафинерије. Наши
људи су најпре неутралисали
тај амонијак, а онда су сани-
рали квар на вентилу. Све то
су урадили под маскама, у
специјалној одећи за рад са

опасним хемијским материја-
ма. Припадници наше једини-
це често изводе вежбе реаго-
вања у случају хемијских ак-
цидената и ово им је била
прилика да све то што често
раде у другим условима, по-
нове и изведу на правом ме-
сту, у непосредној близини
Рафинерије. Задовољни смо и
садејством с колегама из те
фабрике и могу рећи да су и
њихови ватрогасци заслужили

Највише оцене за
увежбаност

Провере безбедности
ће убудуће бити
чешће

Уколико дође до неког хемиј-
ског акцидента у Рафинерији,
панчевачки ватрогасци и њи-
хове колеге из те фабрике ће
брзо и ефикасно реаговати и
отклонити опасност – показа-
ла је вежба која је одржана
прошлог петка, 13. марта, на
улазу у Рафинерију.

У њој су учествовали при-
падници Ватрогасно-спаси-
лачке јединице Полицијске
управе Панчево и Ватрогасне
јединице Рафинерије. „Сце-
нариом” је било предвиђено
реаговање у случају истица-
ња течног амонијака из ци-
стерне која се покварила у
близини главног улаза у фа-
брику, као и спречавање да
он допре до постројења Ра-
финерије и угрози запослене
у тој фабрици.

Боро Мајкић, командант
Ватрогасно-спасилачке једи-
нице Панчево, изјавио је да је
заједничка вежба имала до-
бар резултат и да је показала

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мењам 60 кила 
вишка за праву љубав! 

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас у којим
све околностима стварност
постане идилична. „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припреми-
ли су по један примерак
књиге „Девојка из воза” По-
ле Хокинс за два наша чита-
оца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„У више случајева: кад
претерате с пићем, када, да-
леко било, оболите од неке
душевне болести, кад се за-
љубите или кад постанете
перспективан политичар.”
063/7417...

„Стварност постаје иди-
лична када алко-тест пока-
же 2,2 промила алкохола у
крви.” 064/9694...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на пита-
ње: чега бисте се одрекли за-
рад љубави? Они ће освојити
по један примерак књиге
„Велика кнегиња ишчезлог
царства” Лори Грејам.

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

„За мене је љубав тријумф
маште над интелигенцијом.
Зарад праве одрекла бих се и
једног и другог.” 063/3750...

„Зарад праве и искрене љу-
бави одрекла бих се вишка од
60 килограма.” 064/6609...

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.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ВЕРМАХТ – ДРУГО ЛИЦЕ ЗЛОЧИНА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4600

Ниједна војска не дозвољава отпор цивила

Били на висини задатка и личили на Марсовце

Сва настојања локалних
власти да унапреде Панчево
и околину вредна су пажње
и то има нескривену подр-
шку Покрета социјалиста.
Активности актуелних вла-
сти на том плану, по нашем
мишљењу, треба да имају
уравнотежен приступ у про-
цесима задовољавања оп-
штих, заједничких и посеб-
них потреба грађана. Сло-
бодни смо да укажемо и на
принцип приоритета, одно-
сно примарности, као осно-
ве за праведност и хума-
ност.

Наиме, у последње време
се говори о пројектима ре-
стаурације Вајфертове пи-
варе и Народног музеја и
врло озбиљним средствима
која би требало уложити у
то. У исто време се не ради
на пројектима који би поје-
дине делове града „довели у

цивилизацију”. Насеља по-
пут Карауле немају готово
ништа од инфраструктур-
них објеката који симболи-
шу 21. век. Сматрамо да ни-
ко нема право да од поједи-
них делова града ствара
права гета и тако Панчево
„украшава” својеврсним
„фавелама”, насупрот бле-
штавилу нашминканог цен-
тра, попут неког Потемки-
новог приказа.

Позивамо челнике града
и компетентне службе Град-
ске управе да прошетају
свим деловима града и на
транспарентан начин се
увере у реално стање потре-
ба свих грађана Панчева,
како би могли на примере-
нији и одговорнији начин да
распоређују буџетска сред-
ства.

Градски одбор 
Покрета социјалиста

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Караулу довести 
у цивилизацију

највишу оцену – истакао је
Боро Мајкић.

Светозар Еремић, директор
дирекције ХСЕ-а у рафине-
ријском Блоку прерада, тако-
ђе је био задовољан резулта-
тима вежбе и брзином реаго-
вања десеторице ватрогасаца
из Блока прерада. Када је ве-
жба почела, они су дошли ва-
трогасним камионом до улаза
у Рафинерију и ту направили
водену завесу како би спречи-
ли да облак амонијака доспе у
фабрику. Поред тога, евакуи-
сали су запослене из управне
зграде Рафинерије у склони-
ште.

– Засад смо задовољни, а
накнадно ћемо све детаљно
анализирати – како брзину ре-
аговања наших људи, тако и
међусобно комуницирање
учесника вежбе, командова-
ње, правац ветра итд. Циљ нам
је да из свега тога научимо
што више и убудуће ћемо сва-
ког месеца имати вежбе. Прва
ће бити организована већ на-
редног месеца и обухватиће
реаговања на потпуно нов сце-
нарио који смо предвидели.
Да би све било што уверљиви-
је, људи неће знати унапред
када ће се вежба одржати –
додао је Светозар Еремић.

М. Глигорић

АПЕЛ МУП-а ГРАЂАНИМА

Не бацајте бомбе у
контејнере

Министарство унутрашњих
послова апелује на све гра-
ђане који имају бомбе и
друга минско-експлозивна
средства да их не бацају у
контејнере и на друга места
у страху да ће бити кажњени
зато што су их чували.

У току је легализација
оружја, муниције и минско-
експлозивних средстава, ко-
ја траје до 4. јуна ове годи-
не, и они који их до истека
тог рока врате, неће одгова-
рати за неовлашћено посе-
довање.

Све што треба да ураде
они који желе да се без ика-
квих законских последица

ослободе бомби, оружја, му-
ниције и минско-експлозив-
них средстава, јесте да позо-
ву дежурну службу најбли-
же полицијске станице и
обавесте је о томе. Након
тога полицајци ће у најкра-
ћем року реаговати и изаћи
на терен.

Такође, МУП апелује на
све грађане који примете
одбачено оружје и експло-
зивна средства у неком кон-
тејнеру или на неком дру-
гом јавном месту да о томе
одмах обавесте полицију ка-
ко би их она уклонила на
безбедан начин.

М. Г.

Призор после стрељања грађана
Панчева 1941. године



Репрезентативни Полициј-
ски синдикат Србије (ПСС)
организоваће у петак, 20.
марта, протестну шетњу од
Владе Србије до зграде
Председништва због лошег
стања запослених у Мини-
старству унутрашњих по-
слова.

На то окупљање, које ће по-
чети у 12 сати, позвани су за-
послени у свим полицијским

управама у Србији и свим
управама у МУП-у.

– То неће бити политички
скуп, већ протест за признава-
ње основних права која су да-
та осталим државним службе-
ницима. Желимо да укажемо
на проблеме премијеру Алек-
сандру Вучићу и другима у
држави – рекао је Вељко Ми-
јаиловић, председник Поли-
цијског синдиката Србије. 

Он је најавио да ће ПСС на-
ставити протесте и позвати за-
послене у здравству и просвети
да им се придруже уколико
скуп најављен за петак не наиђе
код надлежних на разумевање.

Мијаиловић је истакао да су
зараде полицајаца у послед-
њих неколико месеци смање-
не за 18 одсто, а да су Посеб-
ним колективним уговором
припадницима МУП-а додат-

но смањена права, што није
био случај с другим државним
службеницима. Због тога, по
његовим речима, полиција са-
мо тражи оно што је признато
другима.  

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Панчево било гађано
међу првим
градовима у Србији

Бомбардован и
петрохемијски
комплекс

Чланови Градског одбора
Српских ратних ветерана и
других борачких организа-
ција које постоје у Панчеву
обележиће идућег уторка,
24. марта, шеснаестогоди-
шњицу од НАТО агресије на
Југославију 1999. године.
Они ће тог дана у 12 сати по-
ложити венце на споменик
жртвама бомбардовања који
се налази у кругу фабрике
„Утва–авиони”.

Подсећамо, у нападима
НАТО авијације на Србију,
који су трајали 78 дана, поги-
нуло је између 1.200 и 2.500
цивила и војника, а око 5.000
их је рањено. Тешко су оште-
ћени инфраструктура, при-
вредни објекти, школе, здрав-
ствене установе, медијске ку-
ће, манастири, цркве и споме-
ници културе. Штета коју су
чланице НАТО-а нанеле на-
шој држави процењена је на
30 до 100 милијарди долара.

Једна од првих мета у бом-
бардовању било је и Панчево.
У првим минутима након по-
четка напада на нашу земљу
гађана је фабрика авиона
„Утва”, а погођене су и војне
базе у околини Качарева и Ба-
натског Новог Села. Догодило
се и нешто што нико није мо-
гао очекивати – први пут до
тада бомбардоване су петро-

хемијске фабрике, што је, уз
огромну материјалну штету,
имало и несагледиве еколо-
шке последице.

Током агресије на нашу зе-
мљу Рафинерија је бомбардо-
вана седам пута, а „Петрохе-
мија” и „Азотара” по два пута.
Уништен је и већи део „Утве”.
НАТО авијација је гађала
Панчево двадесет четири пута
и бацила на наш град око 60
разорних бомби и крстарећих
ракета.

Најтежи и по последицама
најстрашнији напад на наш
град догодио се 4. априла у
рану зору, када су бомбе пале
на витални погон Рафинерије

нафте – Енергану. Том прили-
ком су погинули радници Де-
јан Бојковић, Душан Богоса-
вљев и Мирко Дмитровић.

Агресори су прекршили све
међународне норме и законе
и када су 15. априла бомбар-
довали резервоаре амонијака
у „Азотари” и винил-хлорид
мономера у „Петрохемији”.
На срећу, резервоари амони-
јака у којима је било 9.000 то-
на те материје су пре напада
НАТО авијације испражњени,
чиме је спречена еколошка
катастрофа несагледивих раз-
мера.

Међутим, након што су
бомбе пале на „Петрохемију”,

над градом је неколико дана
могао да се види огроман
облак црног дима, а у ваздух
је отишла огромна количина
канцерогених материја.

Последице НАТО агресије
на нашу земљу нису отклоње-
не ни данас. У нашим медији-
ма недавно је објављена изја-
ва Бранислава Јовановића,
директора Центра за разми-
нирање Србије, који је упозо-
рио да се на више места у на-
шој држави још увек налазе
неексплодиране ракете и
бомбе које су бачене током
бомбардовања наше земље.
Има их и у Дунаву, близу Лу-
ке Панчево.

ПОСЛЕДЊИХ ДАНА У ПАНЧЕВУ И ШИРОМ СРБИЈЕ

Пешаци на мети саобраћајне полиције

Експлозивна направа за ко-
ју се сумња да је ручна бом-
ба бачена је прексиноћ у
двориште куће у Улици
Максима Горког 34 – потвр-
дила је за „Панчевац” Ана
Боровић, тужилац у Основ-
ном тужилаштву у Панчеву.

До експлозије је дошло
нешто пре 20 сати, а према
речима Ане Боровић, није

било повређених, док је
причињена материјална
штета мања од 40.000 дина-
ра. Тужилаштво је нашло
одређене трагове који би

могли довести до почини-
лаца.

Према информацијама
којима располаже „Панче-
вац”, кућа на овој адреси
продаје се на једном интер-
нет огласнику по цени од
220.000 евра. Ако је судити
по фотографијама ентери-
јера некретнине и осталим
подацима приложеним уз

оглас, реч је о великој и ве-
ома луксузној грађевини.

Мотиви овог кривичног де-
ла биће познати тек када ис-
трага буде окончана.

89,18 одсто – истакао је Стоја-
новски.

Подсећамо, казна за прела-
зак улице на црвено светло
износи 5.000 динара, за пре-
лазак на црвено с дететом –
од 15.000 до 30.000 динара, а
за разговор мобилним теле-
фоном на пешачком прелазу
– 3.000 динара. Слушање му-
зике преко слушалица које су
у оба ува кажњава се с 3.000
динара, а прелазак улице ван
пешачког прелаза и прелазак
ван пешачког прелаза с дете-
том – од 6.000 до 20.000 ди-
нара.

Поводом одлуке Саобраћај-
не полиције да кажњава пеша-
ке чешће него раније, у нашим
медијима су објављене изјаве
саобраћајних стручњака који
су то похвалили и нагласили
да је апсурдно кажњавати само
возаче због непоштовања про-
писа. Они су рекли да ће поја-
чана контрола пешака сигурно
имати позитивне ефекте и
смањити страдање пешака у
саобраћају.

Саобраћајна полиција широм
Србије, па и у Панчеву, већ
дуже време кажњава пешаке
чешће него раније зато што
прелазе улицу ван пешачких
прелаза, игноришу црвено
светло на семафору и разгова-
рају мобилним телефоном
док прелазе улицу.

Разлог за то је нагло пове-
ћање броја погинулих и рање-
них пешака од почетка ове го-
дине у целој Србији, као и то
што је након анализе удеса у
којима су они учествовали за-
кључено да су за већину сами
криви зато што нису поштова-
ли саобраћајне прописе. То је
за „Панчевац” потврдио Бла-
жо Стојановски, самостални
полицијски инспектор и офи-
цир Одељења саобраћајне по-
лиције.

На питање шта показују
статистички подаци о учешћу
пешака у саобраћајним несре-
ћама у прошлој години на те-
риторији ПУ Панчево, он је
одговорио да су од укупног
броја саобраћајних незгода

Да се не заборави: Панчево, марта 1999. године

ХРОНИКА

На Јеврејском гробљу у
Панчеву прошлог четвртка,
12. марта, сахрањена је Ева
Ђорђевић, дугогодишња
докторка у Медицини рада
у нашем граду и један од се-
дамнаест преживелих заро-
бљеника нацистичког лого-
ра смрти Дахау.

Пре две године „Панче-
вац” је извештавао о томе да
је она позвана да говори
припадницима армије САД
у касарни у немачком граду
Хајделбергу на обележава-
њу Дана сећања на жртве
Холокауста. Част да се
обрати учесницима тог ску-
па, припала јој је зато што је
она била у малој групи пре-
живелих у једном од нај-
страшнијих логора смрти у

нацистичкој Немачкој када
су га априла 1945. године
ослободили амерички вој-
ници. Том поводом о Еви је
објављен опширан текст у
часопису америчке војске
„Старс енд страјпс”.

Евино страдање, које је
достојно сценарија за неки
холивудски филм, почело је
1941. године, када су наци-
сти одвели њеног оца у кон-
центрациони логор Топов-
ске шупе у близини Београ-
да. У жељи да се спасе слич-
не судбине, с обзиром на то
да је припадала јеврејској
породици, Ева је успела да
побегне у Будимпешту, где
је радила као помоћница у
једном женском бутику. Иа-
ко се кроз град кретала ко-

ристећи лажна документа,
немачка војска ју је открила
1944. године када је окупи-
рала Мађарску. Потом је
она ухапшена и заједно с
великим бројем других Је-
врејки спроведена прво у
Аустрију, а потом у концен-
трационе логоре Равен-
сбрик и Дахау.

Након што је дошла у је-
дан од најстрашнијих кон-
цлогора, за Еву је почео па-
као. Између осталог, трпела
је батине, стајање на темпе-
ратурама од минус десет до
минут двадесет степени на
отвореном, у летњој гарде-
роби, и тежак физички рад
и дању и ноћу. Све време је
заједно с другим логораши-
цама живела само од танке

кришке буђавог хлеба и шо-
ље мутне воде, али смогла је
снаге да преживи.

После уласка америчке
војске у Дахау и лечења ко-
јем је била подвргнута вра-
тила се у Београд и све до
априла 2012. године, када је
позвана да говори на скупу
у Хајделбергу, није никада
ступила на немачко тле.

Панчевци који су позна-
вали Еву кажу да је била из-
узетна интелектуалка, по-
лиглота и одличан лекар.
Њени познаници и пријате-
љи истичу да је, без обзира
на ужасе које је преживела,
увек била оптимиста и ве-
лики борац. Иза себе је
оставила супруга, три ћер-
ке, унука и унуку.

СЕЋАЊЕ НА ДОКТОРКУ ЕВУ ЂОРЂЕВИЋ

(1927–2015)

Преживела 
Холокауст и Дахау

ПОЧЕТКОМ НЕДЕЉЕ

Бачена бомба на кућу

које су се догодиле током
2014. на територији Полициј-
ске управе Панчево у 74 удеса
пешаци били учесници.

– Током 2014. године у сао-
браћајним незгодама на путе-
вима на подручју ПУ Панчево
један пешак је погинуо на ли-

цу места, један је накнадно
преминуо, 28 их је задобило
тешке повреде, а 44 пешака су
лакше повређена. Од укупног
броја лица која су као пешаци
учествовала у саобраћајним
незгодама, њих 66 их је иза-
звало, што је у процентима

Ева Ђорђевић (десно) током боравка у Немачкој

САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 

У петак протест



Глогоњци су први пут могли
да чују неко предавање о ал-
тернативној медицини. То се
догодило у понедељак, 16.
марта, у Дому културе, када
им је своја двадесетогодишња
искуства лечењем акупункту-
ром, хомеопатијом и Баховим
капима предочио др Синиша
Врговић, лекар у пензији.

Ова тема је очигледно побу-
дила велико интересовање пу-
блике, а током предавања могло
се чути да се енглеска краљев-
ска породица лечи искључиво
хомеопатским лековима, да у
свету постоје чак и болнице за-
сноване на тим методама, да се
тако лече неке животиње... Глогоњци су били изненађе-

ни сазнањем да се акупункту-
ром бави све више панчевач-
ких лекара, међу којима је и
Врговић, као и да се она, ре-
цимо, у Кини практикује већ
пет хиљада година, а подржа-

ва је и Светска здравствена
организација.

Предавач је додао да се су-
штина ове методе заснива на
третману неуралгичних тачака
специјалним иглицама, чиме
се поспешује проток енергије,

што је предуслов за успешно
лечење највећег броја болести.

Врговић је навео и то да су
Бахове цветне капи добре за
трему и стрес, а да је први
кичмени пршљен, који се на-
зива атлас, према неким ана-
лизама померен код деведесет
одсто људи, што доводи до ве-
ликог броја како физичких,
тако и психичких обољења и
тегоба. Стога је веома битна
корекција (намештање) тог
пршљена, која се врши посеб-
ном краткотрајном масажом.

На крају, гост је истакао да
је све већи број пацијената у
целом свету који прибегавају
овим древним источњачким
методама, али да то никако
не треба да значи да је тиме
умањен значај савремене „за-
падњачке” медицине, па је за-
кључак да је најбоље комби-
новати их.

Прва изборна скупштина не-
давно формираног удружења
под називом „Наша Поњави-
ца”, којем су, поред великог
броја грађана, колективно
приступиле и три организаци-
је (удружења спортских рибо-
ловаца „Златни караш” из
Брестовца и „Шаран” из Омо-
љице, као и Удружење љубите-
ља парка природе Поњавица),
одржана је у недељу, 15. мар-
та, у препуној сали Дома кул-
туре Омољица.

Том приликом су изабрани
управљачки органи. Тако је у
Управни одбор ушло седам
чланова удружења: Брестовча-
ни – Владимир Накић, Зоран
Стојановић и Момчило Чурић;
Омољчани – Радован Панић,

Жељко Бркић и Сава Мијато-
вић, као и Зоран Дојчиновић

из Београда. Формиран је и
Надзорни одбор у саставу

Александар Митрановић (Бео-
град), Александар Давидовић
(Омољица) и Дејан Ђукановић
(Брестовац), који ће и руково-
дити тим телом. Секретар
удружења је Владимир Петро-
вић из Омољице.

И најважније – за председ-
ника Удружења грађана „На-
ша Поњавица” изгласан је
Момчило Чурић, пензионер, а
његов заменик ће бити Влади-
мир Накић, запослен у „Теле-
кому”.

Након обављених избора
ова амбициозна група ентузи-
јаста и заљубљеника у приро-
ду може се у потпуности
усредсредити на примарни
циљ – оживљавање и очување
Поњавице.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Уговор
о асфалтирању делова ули-
ца Соње Маринковић и
Бранка Радичевића су у пе-
так, 13. марта, потписали
инвеститор – ЈП Дирекција
за уређење и изградњу Пан-
чева и најбољи понуђач –
ПЗП Београд, а рок за завр-
шетак радова је 45 дана.
Дом културе је на конкурс
Покрајинског секретарија-
та за омладину и спорт по-
слао пројекат адаптације
библиотеке и читаонице. 

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Недав-
но је одржана ванредна сед-
ница Скупштине МЗ о ситу-
ацији у вези с појавом три-
хинелозе у селу. Констато-
вано је да нема разлога за
узбуну, те да грађане о све-
му треба извештавати пра-
вовремено, а група иници-
јатора је изразила незадо-
вољство присуством само
једног ветеринара. У току је
израда пројекта капеле, а
већ је припремљено идејно
решење будућег објекта.

ДДооллооввоо:: Црвени крст је у су-
боту, 14. марта, приредио
предавање педијатра у про-
сторијама Месне заједнице.
Удружење овчара „Банат”
организоваће смотру овно-
ва у суботу, 21. марта, у пре-
подневним сатима, на пла-
тоу код старе школе. Наред-
ног дана, од 15 сати, ЖРК
„Долово” започиње пролећ-
ни део шампионата утак-
мицом против гошћи из
Бачке Паланке. 

ГГллооггооњњ:: Потписан је уговор
о уређењу „црепајског пута”
у деоници дужине пет и по
километара. Предавање о
алтернативној медицини
одржано је у понедељак, 16.
марта, у Дому културе. 

ИИввааннооввоо:: Oсновна школа
„Моша Пијаде” обележила
је вредан јубилеј – 140 годи-
на од настанка, тако што су
у четвртак, 12. марта, при-
ређене презентација моно-
графије школе и пригодна
изложба фотографија, а у
суботу, 14. марта, у Дому
културе је одржана приред-
ба поводом дана школе. 

ЈЈааббууккаа:: На програму Дома
културе у среду, 25. марта,
биће прави биоскопски ма-
ратон: најпре ће од 13 и 15
сати бити приказан филм
под називом „Пети лептир” ,
а потом ће од 18 сати и 20.30
уследити домаће остварење
„Бићемо прваци света”. 

ККааччааррееввоо:: Документарно-
-анимирани филм „Михај-
ло Пупин – пут ка светло-
сти” и трибина о том вели-
ком српском научнику одр-
жани су у петак, 13. марта, у
свечаној сали Месне зајед-
нице. У оквиру програма
„Позоришни бонтон”, у уто-
рак, 17. марта, у Културном
центру Панчева наступила
је драмска секција качаре-
вачког Дома културе. Завр-
шен је турнир у малом фуд-
балу за кадете и пионире.

ООммоољљииццаа:: Управљачки орга-
ни новоформираног удру-
жења „Наша Поњавица” би-
рани су у недељу, 15. марта,
у Дому културе, а истог дана
је одржана и редовна скуп-

штина Савеза инвалида ра-
да. Наредног дана је уследи-
ла седница месне скупшти-
не на којој се расправљало о
раду појединаца везаних за
наведени орган власти.

ССттааррччееввоо::  Музички фести-
вал „Распевано пролеће”
претпремијерно је одржан у
среду, 18. марта, у великој
сали Дома културе. Одред
извиђача „Надел” приредио
је у суботу, 14. марта, фењер
вече у ККК-у, а сутрадан је
на истом месту одржана кре-
ативна радионица у оквиру
које је тридесетак деце изра-
ђивало печате. Предавање о
здравственој заштити пчела
у недељу, 22. марта, од 11 са-
ти, у свечаној сали Месне за-
једнице, приредиће др Нада
Плавша с Пољопривредног
факултета у Новом Саду.
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Наставак комасације
у четири места

Атарски путеви, насипи,
ветрозаштитни 
појасеви...

Финансирање 
удружења

Активности Градске управе у
наредној години биће усмере-
не на неколико области које
су махом везане за пољопри-
вреду. Тако ће свако село до-
бити по један атарски пут, за
удружења грађана су припре-
мљене мере на основу којих
ће моћи да конкуришу за фи-
нансије и биће настављен
процес комасације.

И цркве у цивилном сектору
Чланица Градског већа заду-
жена за село и рурални развој
Маја Свирчевић Прекић о то-
ме каже:

– Програм мера подршке
пољопривреди и руралном
развоју, који су урадили запо-
слени у надлежном градском
секретаријату, већ је просле-
ђен Министарству пољопри-
вреде на давање сагласности.
Реч је о финансирању удруже-
ња грађана, цркава и цивил-
ног сектора, за шта смо пред-
видели 5.600.000 динара.
Чим добијемо „зелено светло”
од више инстанце, расписаће-
мо конкурс на којем ће моћи
да учествују све регистроване
организације из насељених
места. У оптицају су две обла-
сти: прва је развој пољопри-
вреде и подразумева учешће
ратара, повртара, воћара...,

ПЛАНОВИ ГРАДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СЕЛА

ПОЉОПРИВРЕДА У ФОКУСУ

АКТИВНОСТИ ДОМА КУЛТУРЕ КАЧАРЕВО

Кратке приче и Пупин

док ће се у другој за финан-
сијску помоћ надметати ци-
вилни сектор – од добровољ-
них ватрогасних друштава до
удружења еколога, жена..., а
ту спадају и цркве.

Према њеној процени, по-
зитиван одговор из Владе Ср-
бије требало би да стигне за
око две недеље, па се расписи-
вање конкурса очекује крајем
априла. Што се тиче пољопри-
вреде, следи и наставак мо-
жда најважнијег посла у тој
привредној грани.

– Комасација је најпре 2012.
године започета у Глогоњу, ка-
да је извршено сагледавање
основних параметара, као и
пријављивање заинтересова-
них пољопривредника. Задо-
вољни смо одзивом, будући да
је позитивно одговорило око
80 одсто укупног броја власни-
ка парцела. Међутим, среди-
ном протекле године комаса-
ција је прекинута због потребе
за изменом програма, који ви-

ше није одговарао фактичком
стању. Поступак јавне набавке
за извођача је у току, а очекује
се и почетак примене скупа
тих важних мера у још три ка-
тастарске области – Брестовцу,
Качареву и Јабуци, где је тако-
ђе комасација стартовала про-
шле године, али је заустављена
због неповољних временских
услова. У наведеним местима
ћемо од краја марта организо-
вати и прве скупове на којима
ћемо упознати заинтересоване
грађане са значајем важног по-
сла који у потпуности финан-
сира држава – истакла је Маја
Свирчевић Прекић.

Хигијенизација
Увелико је у току припрема
програма лицитације држав-
ног земљишта, чији је заврше-
так планиран за јун. Од тог
новца ускоро ће бити расписа-
не јавне набавке за педесет
километара атарских путева
и, први пут, за израду отреси-

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИНТЕРЕСАНТНО ПРЕДАВАЊЕ У ГЛОГОЊУ

Најбоља је комбинација двеју медицина

„НАША ПОЊАВИЦА” ОДРЖАЛА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

Чурић и Накић воде удружење

шта. Локална удружења по-
љопривредника већ сада могу
давати предлоге својим ме-
сним заједницама, након чега
ће оне проследити званичне
предлоге Граду, који ће све то
финансирати.

– За недељу дана се отвара и
тендер за израду ветрозаштит-
них појасева, јер се показало
да је време прегазило пројекат
из 2008. године. Свако село ће
добити нове засаде, а те посло-
ве ћемо вероватно поверити
ЈКП-у „Зеленило”. Поред тога,
планирамо чишћење канала у
сарадњи с Покрајинским се-
кретаријатом за пољопривреду
и „Водама Војводине”. С тим
предузећем смо се већ начел-
но договорили и о решавању
проблема с насипом на Тами-
шу, надомак Глогоња. Град ће,
заједно с Хидроелектраном
„Ђердап”, оснажити и насип у
Иванову, чиме бисмо заокру-
жили целокупан систем од-
бране Панчева од поплава. И,
напослетку, у припреми је и
пројекат „Хигијенизација се-
ла”, с фондом од милион ди-
нара, на који ће моћи да се
пријави двадесет петоро про-
даваца зимнице, тестенина,
кора... Тако би они добили
неопходне санитарне књижи-
це. Биће настављен и програм
„Зелене тезге”, који подразу-
мева продају поврћа уз кон-
тролисану употребу пестици-
да, а тренутно о томе прегова-
рамо с пијацом – објаснила је
чланица Градског већа.

Планови су ту, а сада је по-
требно само их што ефика-
сније реализовати, што ће
„Панчевац” адекватно испра-
тити.

Качаревачки Дом културе
се у последње време све ви-
ше истиче разноврсним са-
држајима. Поред бројних
едукативних јавних програ-
ма, та установа настоји и да
подржи креативне напоре
појединаца.

Тако је најпре у петак, 13.
марта, у свечаној сали Месне
заједнице одржана трибина
поводом осамдесет година од
смрти Михајла Пупина. О
славном научнику је говори-
ла Александра Нинковић Та-
шић из београдског Образовно-
-истраживачког друштва
„Пупин”, која се изузетно на-
дахнуто изражавала о живот-
ном путу великана, његовом
доприносу светској науци,

као и посвећености домови-
ни и родном крају.

У оквиру тог догађаја при-
казан је и получасовни доку-
ментарно-анимирани филм
под називом „Михајло Пу-
пин – пут ка светлости”.

Четири дана касније на
малој сцени Културног цен-
тра Панчево, у оквиру про-
грама „Позоришни бонтон –
деца деци”, премијерно је
изведена представа „Четири
кратке приче” аутора Јована
Поповића, у продукцији ка-
чаревачког Дома културе.

Младим глумцима драм-
ског клуба ово је био први
сусрет с правом позори-
шном сценом и самим тим
за њих јединствен догађај.

С једног од претходних састанака

Сваком месту следује по један атарски пут у недоглед



Следеће седмице, 25. марта, по-
чиње снимање новог домаћег
филма „Процеп”, у режији Деја-
на Зечевића и у продукцији пан-
чевачке куће „Talking Wolf Pro-
ductions” Милана Тодоровића,
аутора филма „Мамула”. То је
научнофантастични хорор који
ће бити сниман на локацијама у
Београду и Панчеву (Свилара и
Вајфертова пивара). Како је То-
доровић објаснио, ова прича го-
вори о апокалиптичној идеји, о
крају света какав познајемо.

– Унутрашње искуство стра-
ха од непознатог и људска же-
ља за преживљавањем натера-
ће наше ликове да пронађу

праве себе у овој митолошкој
борби добра и зла – рекао је
панчевачки продуцент.

Главне ликове тумаче Кен Фо-
ри, Катарина Час, Монте Марк-
хам и Драган Мићановић, а у
осталим улогама су Соња Вуки-
ћевић, Мирољуб Лешо и Денис
Мурић (дечак који тумачи глав-
ну ролу у  филму „Ничије дете”).

Филм ће бити рађен у срп-
ско-корејско-словеначкој ко-
продукцији. Великим делом ће
бити сниман у Панчеву, тако да
екипа филма посебно захваљу-
је ЈКП-у „Хигијена”, фирмама
„Еко Мабер” и „Дајмонд”, те
Граду Панчеву на помоћи.

СТАРТУЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РАДИОНИЦА

Кларинетисти на Чардаку 
Ове године, од 23. до 29. марта,
први пут ће бити одржана ин-
тернационална радионица за
кларинет у Делиблатској пе-
шчари, на Чардаку, а у њој ће
учествовати најталентованији
млади кларинетисти из Србије,
Црне Горе, Норвешке и с Ки-
пра. Реч је о успешним средњо-
школцима, студентима и већ
афирмисаним уметницима, пе-
дагозима, жељним да унапреде
и усаврше знање и подигну сво-
је умеће на виши ниво.

Радионицу ће водити наш
суграђанин Огњен Поповић,
соло кларинетиста Београдске
филхармоније, професор кла-
ринета на Факултету музичке
уметности у Београду и умет-
нички директор „Класик фе-
ста” Културног центра Панче-
ва, и Анджеј Маевски, соло
кларинетиста Норвешке др-
жавне опере из Осла. Њихова
предавања биће усмерена на
унапређивање технике свира-

ња кларинета, актуелне стан-
дарде у интерпретацији лите-
ратуре за кларинет, методику
наставе, припреме за полагање
пријемних испита на музич-
ким факултетима, усавршава-
ње програма предвиђеног за
наступе на такмичењима, као и
интензиван приступ у припре-
мању аудиција за радно место
кларинетисте у оркестрима.

Посебна пажња биће посве-
ћена камерном музицирању,
кроз које ће полазници радио-
нице бити у могућности да
музицирају с професорима, а
том методом се уметност вр-
хунског свирања најбрже пре-
носи. За последње вече је пла-
ниран свечани завршни кон-
церт предавача и полазника
мастер-класа. Програм ће би-
ти забавнијег карактера, уз де-
ла Пјацоле, „Битлса” и позна-
тих нумера из балетског и
класичног оркестарског ре-
пертоара.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ЗИМСКИ САН 
(ЗЛАТНА ПАЛМА КАНСКОГ ФЕСТИВАЛА)

20.00 

ЧУДА 20.00 20.00 20.00 

Репрезентативан 
избор радова 
насталих у 20. веку

Шта све повезује
Панчево и Русе

Суграђани које интересује ка-
ко је изгледало сликарство 20.
века у бугарском граду Русе,
не треба да пропусте поставку
„Русенски сижеи – један век”,
која је у понедељак, 16. марта,
отворена у Галерији савреме-
не уметности. Реч је о избору
од двадесетак слика из богате
колекције Уметничке галери-
је Русе, тј. изложби која је до-
сад гостовала у неколико бу-
гарских и румунских градова.
Русенска дела су се у Панчеву
нашла захваљујући сарадњи
Културно-просветне заједни-
це, која је организатор коло-
није „Делиблатски песак”, и
наведене бугарске галерије.

Како је приликом отварања
рекла Елена Великова, дирек-
торка русенске Уметничке га-
лерије, Панчево и Русе пове-
зују Дунав и слична архитек-
тура, али пре свега сјајни ли-
ковни уметници, којих у оба
ова града има много.

– Уметничка галерија у Ру-
сама броји око 3.000 дела, и
то од икона из 15. века до са-
времених концептуалних де-
ла, фотографија, видео-радо-
ва, перформанса. Када је реч
о самим ауторима, у Русама
има око 50 професионалних
уметника, а ликовно удруже-
ње броји око 200 аутора – об-
јаснила је Елена Великова.

Година је 1988. На таласи-
ма пешчаних дина храбро
се прикрада шапат револу-
ције. Под ватреним пла-
штом грађанског рата Со-
малијом господари сурова
диктатура која залази у
најситније поре земље и
друштва. Потребна је сва-
чија снага да би се тирани-
ји стало на крај.

Деветогодишња Деко на-
пушта избеглички камп у
којем је одрасла и на ули-
цама главног града поку-
шава да се домогне новог
пара ципела. Кавсар, уса-
мљена удовица, у својој
малој кући с вртом, усред
пустиње, настоји да угуши
патњу за изгубљеним дете-
том и залечи ожиљке на те-
лу и души. Филсан, као
прави херој и ратник, од-
лази из Могадиша на север
земље да се прикључи об-
рачуну с побуњеницима.

Судбине трију крхких жена
нераскидиво ће повезати
храброст, солидарност и
вера у боље сутра. Ова не-
заборавна прича о обич-
ним људима који су се об-
рели у тешким временима
представља дирљиво све-
дочанство о снази поједин-
ца у бескомпромисној бор-
би против суровог система.

Четвртак, 19. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 19. март, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни час
ученика свих одсека панчевачке Музичке школе.

Петак, 20. март, 19 сати, Културни центар: концертна
промоција албума „Evocation” Саве Маринковића.

Петак, 20. март, 22 сата, „Аполо”: концертна промоција
новог албума бенда „Бас и стега”. Специјални гости су
„Transeen” и „White City Massive”.

Уторак, 24. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт клави-
ристкиње Иване Дамјанов и харфисткиње Марије Басте из МШ
„Ј. Маринковић” из Зрењанина (класа проф. Јелене Грбић).

Књижевност
Четвртак, 19. март, 19.30, Градска библиотека: промоција
књиге „Тајне несвесног знања” Александра Митровића.
Учествују Весна Пешић, уредница издања, и аутор.

Петак, 20. март, 19.30, Градска библиотека: поетско вече
поводом Светског дана поезије. Стихове познатих светских
и домаћих песника говориће Славољуб Димитријевић.

Уторак, 24. март, 19 сати, сцена Културног центра: промо-
ција књиге „Фриц” Сање Домазет.

Филм
Четвртак, 19. март, 20 сати, Изабински простор Културног
центра: пројекција филмова у оквиру 12. фестивала под-
водне фотографије и подводног филма.

Субота, 21. март, 19 сати, Галерија савремене уметности:
документарни филм „Прави Италијани” („Италијани ве-
ри”) и разговор са аутором филма.

Програм за децу
Четвртак, 19. март, 10, 12 и 17 сати, дворана Културног
центра: представа за децу „Мачак у чизмама” у продукци-
ји „Пођи туда...”.

Субота, 21. март, 12 сати, дворана Културног центра:
представа „Девојчица са шибицама” (уместо улазнице до-
нети пет празних лименки!).

Субота, 21. март, 18 сати, дворана Културног центра: 36.
фестивал музике за децу „Распевано пролеће”.

Тематски програм
Четвртак, 19. март, 19.30, „Аполо”: кабаре „Грбаве танге
шоу”.

Недеља, 22. март, 21 сат, фоаје Културног центра: лати-
но-вече „Амбитус”.

Уторак, 24. март, 19 сати, „Аполо”: у оквиру пројекта „Сто
фотографија за сто минута” биће представљени „Ентерије-
ри у које ређе улазимо”.

Културни телекс

„Заборављени рај”
Надифе Мохамед

ИЗЛОЖБА СЛИКА БУГАРСКИХ УМЕТНИКА

О РУСАМА – ОНО ШТО НИСМО ЗНАЛИ

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, 25. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас ’боље сутра’?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Заборављени рај” Надифе Мохамед. Име-
на добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке (не

дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП

мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

и наговестио могућност за-
једничког пројекта – интер-
националне ликовне коло-
није која би се одвијала у
два или три града, тако што
би уметници пет дана про-
водили у Песку, пет дана у
Русама и можда пет дана у
неком румунском граду.
Разматра се и могућност
остваривања боље сарадње
између млађих уметника из
ова два града.

Госте је у име наше локалне
самоуправе поздравио Филип
Митровић, председник Скуп-
штине Панчева, а отварању су
присуствовали и Иван Григо-
ров, заменик градоначелника
Руса, Детелин Димитров, се-
кретар Амбасаде Бугарске у
Београду, и Марија Тодорова,
кустоскиња Уметничке гале-
рије Русе.

У Галерији савремене уметности изложено 26 радова из Уметничке галерије у Русама

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Поставка подразумева пре-
глед уметности 20. века, а на
њој су заступљени и класични
пејзажи, концептуални радови
и дела с модернијом темати-
ком. Великова је рекла да су
њоме настојали да покрију што
више стваралачких етапа и
што разноврсније тенденције у
уметности протеклог столећа.

У Ликовној колонији „Де-
либлатски песак” досад је бо-
равило неколико уметника из
тог бугарског града. Вишего-
дишња сарадња КПЗ-а и гале-
рије у Русама резултирала је
гостовањем изложбе од 36
слика наших аутора, насталих
у Ликовној колонији „Дели-
блатски песак”, у децембру
2014. године. Поставка је би-
ла одлично испраћена, а ути-
сци представника из Панчева
о Русама били су изванредни.

– Нашли смо се у граду за
који смо схватили да га уоп-
ште не познајемо. Русе имају
уметничку галерију са збир-
ком од преко 3.000 артефака-
та, која је стожер ликовног жи-
вота тог града. Њихово савре-
мено стваралаштво је такође
веома развијено. У том месту
постоје два музеја, а оба  су по-
пут музеја у светским метро-
полама; имају и оперу и свој
симфонијски оркестар, кул-
турне центре, осам библиоте-
ка... Другим речима, то је град
с веома озбиљном културном
инфраструктуром. Морам ре-
ћи да сам са сетом доживео то
што ми у Панчеву то немамо –
рекао је Стојан Бошков, пред-
седник Културно-просветне
заједнице Панчева.

Он је рекао да има још
много простора за сарадњу

На сцени Културног центра у
уторак, 24. марта, у 19 сати,
биће одржана промоција књи-
ге „Фриц” Сање Домазет, коју
је објавило „Вулкан издава-
штво”. То је роман о нежности
која то не престаје да буде ни
онда када води равно у уни-
штење.

У свом досад најбоље напи-
саном књижевном делу Сања
Домазет, чији је већ први ро-
ман био у најужем избору за
НИН-ову награду, испричала
је тајанствену причу за коју
нема лека. Главна јунакиња
након смрти свог полубрата
одлази у приморски градић у
којем је он живео, не слутећи
да ће га тек ту заиста упозна-
ти. Среће људе, његове прија-
теље, открива мистериозне

ствари из његове прошлости, а
следећи једно његово писмо
које је пронашла у кући, креће
пут Александрије, Париза...

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

„Фриц” Сање Домазет

У организацији „Панчево
филм фестивала”, у суботу,
21. марта, у 19 сати, у Галери-
ји савремене уметности биће
приказан документарни филм
„Прави Италијани” („Italiani
veri”), након чега ће Саша Ра-
кезић разговарати с Марком
Рафаинилом, аутором филма.

То је документарац који гово-
ри о изванредном успеху итали-
јанске популарне музике у Ру-
сији и осталим земљама нека-
дашњег Совјетског Савеза у по-
следњих педесет година. Попу-

ларност италијанских певача у
СССР-у почиње с фамозним Ро-
бертином и траје и данас, после
више од двадесет година од рас-
пада Совјетског Савеза, захва-
љујући новом изуму – дуетима
италијанских извођача с ру-
ским певачима и певачицама.

ПРЕМИЈЕРА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

Прави Италијани

ПОЧИЊЕ СНИМАЊЕ „ПРОЦЕПА”

Спремни за апокалипсу?

Страну припремила 
Драгана 

Младеновић



На концерту ирског плеса „St.
Patrick’s Day Show” трупе
„Celtic Rhythm”, који је одр-
жан у суботу, 14. марта, у дво-
рани Културног центра, пу-
блика је више од сат и по ужи-
вала у традиционалним и мо-
дерним играма Ирске.

Плесну трупу „Celtic Rhythm”
основао је Марко Мићић 2002.
године и она је прва на Балкану
која се бави том дисциплином.

– Све је почело за време бом-
бардовања, када је на РТС-у први
пут показан „Riverdance”. Од ше-
сте године се бавим српским
фолклором и народним играма,
али увек су ме привлачиле и не-
ке друге културе, посебно њихове
традиционалне игре. Ирски плес
ми се много допао, пре свега због
музике, јер је динамична и рит-
мична – објаснио је Мићић.

Иако трупу чини само десет
плесача, они су веома уиграни
и складним и темпераментним
плесом публици пружају вр-
хунски доживљај. Реч је о ама-
терима, али они се усавршавају
на семинарима и радионицама

које држе учитељи из Ирске.
Наступали су у многим градо-
вима у Србији, као и на фести-
валима, а посебно се издвајају
два концерта – у земунском по-
зоришту и опери „Мадленија-
нум”. Гостовали су и на кон-

цертима група „Orthodox Celts”
и „Irish Stew of Sindidun”.

Марко Мићић је једини
плесач са ових простора који
се и професионално бави ир-
ским плесом. Наступа с пле-
сним ансамблом „Риверденс”
из Ирске.

– Одувек ми је била жеља да
заиграм с неким правим ир-
ским ансамблом. Од 2010. пу-
тујем по Европи и свету с
представама као што су „The
Spirit of Ireland” и „Dance of
Desire”, које сам радио са ир-
ском продукцијом баш из Ир-
ске – каже Мићић.

Поред плеса, посетиоци су
имали прилику да чују и тра-
диционалне ирске песме.
Концерт се завршио дугим
аплаузом, а играчи су трипут
излазили на бис. М. М.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 25. марта, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Како остати правичан у корумпираном
систему?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Човек из Берлина” Лука Меколина. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(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

Золтан Бисак, 

фотограф  и професор

ММУУЗЗИИККАА:: Не постоји само
једна песма или само једна
врста музике која некој осо-
би прија. Много тога бирамо
зависно од расположења.
Једна од мојих омиљених
песама је „Have You Ever Re-
ally Loved а Woman?” Браја-
на Адамса, коју сматрам од-
личном дефиницијом љуба-
ви. Лепу и добру поруку но-
си и „Wind of Change” групе
„Шкорпионс”, пошто је ве-
тар промене оно што нам
тренутно највише треба. 

ККЊЊИИГГАА која оставља друга-
чији и бољи утисак на чита-
оца приликом новог читања
заслужује да буде поменута.
За мене је то „Ана Карењи-
на” Лава Николајевича Тол-
стоја. Иако је реч о класику
и средњошколској лектири,
релативно мали број ђака је
прочита у том узрасту. Они
који то не учине на време,
већ када одрасту, пропусте
да схвате психичке процесе
који су се у њима одиграли
у међувремену.    

ППРРООННААЛЛААЗЗААКК парне пум-
пе је догађај од великог зна-
чаја. Оно што је 1606. осми-
слио Херонимо де Ајанз Бе-
аумонт, развио је Џејмс Ват,
који је 1781. године кон-
струисао парну машину
(локомотиву). Тај пронала-
зак је омогућио брз развој
индустрије, а самим тим и
брже стицање знања. 

ФИЛМ: Вероватно се сви
кад-тад запитамо шта би би-
ло да се нисмо родили. У
филму „It’s a Wonderful Life”
(1946) дат је  одговор на пи-
тање једног човека који је се-
би поставио исто питање и
дошао до закључка да жи-
вот, ма колико мали и безна-
чајан био, неизбежно утиче
на животе што га окружују.

ЛЛИИЧЧННООССТТ::  Природу схвата-
мо олако као нешто што ће
заувек бити ту за нас и не уз-
немиравамо се превише због
тога што је мало-помало
уништавамо својим актив-
ностима. Међутим, постоје
људи који раде на њеном
очувању и посвећују свој
живот том позиву. Једна од
њих је била Дајана Фоси,
која се борила за очување
планинских горила и та
борба ју је коштала живота.
Настрадала је 1985, а сум-
ња се да су је убиле лово-
крадице.

Ветар промене

www.pancevac-online.rs

„Одлично дочарана атмос-
фера Сарајева из 1943. и
историјски тачан контекст
потпуно вас увлаче у ком-
плексну и напету причу о
немачком полицајцу који
покушава да буде правичан
под опаким, корумпираним
режимом”, наводи се у ма-
газину „Publishers Weekly”.

Усред хаоса Другог свет-
ског рата... у земљи сурово-
сти и крвопролића... једна
смрт још може све да про-
мени.

У ратом опустошеној Ју-
гославији један немачки
официр и прелепа млада
филмска редитељка и фо-
тографкиња, истинска ју-
накиња у очима свог наро-
да, свирепо су убијени.
Случај је додељен обаве-
штајном официру, капета-
ну Грегору Рајнхарту. Од-
ликован највишим орде-
ном за храброст у Великом
рату, али прогоњен гре-
шкама које је начинио из-
ван бојишта, он ускоро от-
крива да његова истрага не
обухвата само убиство и да
је убијена хрватска јунаки-

ња била изузетнија и под-
муклија него што је ико
знао.

Пажљиво газећи мин-
ским пољем политичких,
војних и личних интереса и
завада, Рајнхарт схвата да
неко оставља за собом ле-
шеве како би прикрио свој
траг. Но ти крвави трагови
могу довести Рајнхарта до
тајне скривене на самом
врху, тајне коју ће моћни-
ци чувати по сваку цену.

„Човек из Берлина” 
Лука Меколина

МЛАД МУЗИЧКИ САСТАВ КОЈИ ОБЕЋАВА

УСПЕШАН КОНЦЕРТ „АЛАУДА КВАРТЕТА”

академији у Лондону 2011. го-
дине, када су сви они уписали
мастер-студије у тој установи.

– Академија сваког септем-
бра организује „Chamber Music
Speed Dating” за нове студенте.
То је један занимљив начин да
се студенти међусобно упозна-
ју, пробају да свирају заједно и
пронађу колеге с којима деле
сличан музички сензибилитет.
Тако се наш квартет оформио,
најпре као академски проје-
кат, а с временом смо почели
да наступамо на све већем бро-
ју концерата, па смо решили
да се томе више посветимо –
рекао је Бергинц.

Квартет је ове године изабран
у ред уметника групе „Park La-
ne”, што представља велики
успех. Пре тога, 2012. године,
ови музичари су освојили другу
награду на престижном такми-

чењу гудачких квартета „Wolfe
Wolfinsohn”, а радили су и на-
ступали с многим познатим пе-
дагозима и доајенима класичне
музике широм Европе. Прошле
године су провели неколико не-
деља на турнеји по Кини и том
приликом су наступали и у екс-
клузивним концертним просто-
рима, као што је Национални
центар уметности у Пекингу. У
фебруару ове године снимили
су и свој први албум (у Италији,
у издању „Brilliant Records-а”).
Поред интензивног концертног
рада, чланови квартета учеству-
ју у неколико едукативних про-
грама чији је циљ популариза-
ција класичне музике првен-
ствено међу младима.

Наступ у Панчеву и мини-
-турнеја по Србији (концерт је
одржан и у Културном центру
Новог Сада) оставили су леп

утисак на младе музичарке.
Кристина Пратс Коста је први
пут боравила у Србији и веома ју
је обрадовало то што је посетила
родни град свог колеге. Према
њеним речима, панчевачка пу-
блика их је лепо примила и
уживала је у извођењу. За свој
квартет је нагласила да функци-
онише као једна велика породи-
ца, а захваљујући Бергинцу има-
ли су прилике да се упознају и с
музиком с наших простора.

„Квартету Алауда” током
пролећа предстоје турнеја по
Колумбији и предавања на Кон-
зерваторијуму у Боготи. Милан
Бергинц ће наредног месеца,
27. априла, одржати концерт у
галерији „Артгет” Културног
центра Београда и то ће бити
лепа прилика да сви који желе,
уживају у његовој музици.

С. Ћирковић

Виолиниста Милан
Бергинц у друштву
харизматичних 
колегиница

У Изабинском простору Кул-
турног центра у понедељак, 16.
марта, веома леп концерт одр-
жао је „Алауда квартет”, саста-
вљен од изузетно талентованих
младих музичара. Једини му-
шки члан тог квартета је наш
суграђанин, виолиниста и пе-
дагог Милан Бергинц, уметник
који је свој таленат унапређи-
вао на мастер-студијама на
престижној Краљевској музич-
кој академији у Лондону, а по-
том и у Хановеру. Тренутно је
на докторским студијама у Бе-
ограду, у класи професорке Ја-
сне Максимовић. Женски део
квартета чине харизматична
Кристина Пратс Коста (виоли-
на), Розлин Лоутон (виола) и
Елена Капелети (виолончело).

Концерт је првобитно био
заказан за недељу, 15. март,
али је због дана жалости одло-
жен. Необично и помало не-
згодно време за одржавање
концерта – у подне – није спре-
чило публику да дође и ужива
у несвакидашњем наступу. По-
сећеност је била изузетно вели-
ка. Треба рећи да овај квартет
музицира на вредним инстру-
ментима из колекције Краљев-
ске музичке академије, чији
звук вреди чути уживо. Про-
грам је био састављен од ком-
позиција Јозефа Хајдна, Беле
Бартока и, издвојили бисмо,
нарочито упечатљивог и вирту-
озно изведеног „Гудачког квар-
тета број 1” Адама Кумбса. 

„Алауда квартет” је форми-
ран на Краљевској музичкој

Иако је концерт одржан у понедељак по подне, то није спречило публику да дође

КОНЦЕРТ ТРУПЕ „CELTIC RHYTHM”

Путовање кроз Ирску за сат и по

ПРЕДСТАВА О КРАХУ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ

Шупљи људи и безбојне сенке
На сцени Културног центра
Панчева у среду, 11. марта, го-
стовао је ансамбл „Атељеа
212” с позоришном предста-
вом „Август у округу Осејџ”.
Комад је настао према тексту
америчког писца Трејсија
Летса, а режију је урадила
Љиљана Тодоровић. Порекло
писца је необично важно за
потпуно схватање дубинских
значења ове представе. Аме-
рички контекст је у толикој
мери изразит да на неки на-
чин добија функцију додатног
„глумца” у овој трагедији.
Тачније, ово је на површин-
ском плану драма о лому јед-
не породице, а у дубљем слоју
преноси се на друштвену ра-
ван Америке и осликава про-
блематику целог националног
бића. Историјски контекст на-
станка Америке и судбина

Индијанаца староседелаца де-
лује као прагрех који је у некој
нејасној вези с трагичним суд-
бинама јунака ове драме. Тако
један од споредних ликова –
Индијанка Џона, обучена у бе-
ло и наглашено лиризована,
симболизује невиност, пуноћу
и чистоту староседелачке кул-
туре и делује као контрапункт
празнини и учмалости живота
главних ликова, чланова по-
родице Вестон. Она повреме-
но изговара Елиотове стихове
и као неми посматрач гледа
пропадање око себе.

Драмска радња почиње не-
станком оца породице, Бевер-
лија. Три сестре Вестон оку-
пљају се око скрхане мајке Ва-
јолет и покушавају да је утеше
најпре у стрепњи за мужевљев
живот, а потом и у болу када
сазна да се удавио. Поред њих,

у исту кућу долазе и други
чланови шире породице, пре
свих Вајолетина сестра с му-
жем и сином. Та близина и
тензија која је настала око чи-
таве ситуације неминовно до-
воде до откривања тајни, па
чак и правих породичних
скандала. Врхунац свега је ка-
да на видело изађе афера коју
је Беверли имао са сестром
своје супруге и открије се пра-
во порекло „малог” Џорџа. Те-
рет прошлости директно се
рефлектује на будућност, ре-
шење не постоји и судбине
свих Вестонових су осуђене на
трагичан исход.

Улогу Вајолет, удовице и
доминантне мајке породице,
изузетно упечатљиво тумачи
Дара Џокић. Њен лик је нај-
сложенији и непрекидно у
промени стања свести – од

опијености седативима и раз-
личитим психоактивним суп-
станцама до јасног, суровог и
реалног сагледавања свега
што се око ње догађа. Вајолет
је свесна да је потребно нешто
мењати у кући лажи и управо
она проналази утеху код Ин-
дијанке коју је на почетку
презирала.

Поред америчког контекста,
драма носи и универзалне те-
ме и проблеме који се могу на-
ћи унутар многих породица
када се загребе сјајна површи-
на. Остале улоге тумаче Анита
Манчић, Бранимир Брстина,
Јелена Петровић, Јелена Ђо-
кић, Милица Михајловић,
Бранка Шелић, Исидора Ми-
нић, Маринко Маџгаљ, Драган
Николић, Младен Андрејевић,
Дејан Дедић и Ненад Ћирић.

С. Ћ.
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– Желимо да прирeдимo из-
узeтaн свeтски дoгaђaj. Сeдaм
гoдинa након првoг турнирa у
Пaнчeву, пoслe прeђeних дeсe-
тинa хиљaдa килoмeтaрa, хи-
љaдe нoвих приjaтeљa, вaжних
пoбeдa и нeсрeћних пoрaзa –
oствaрили смo нajвeћу пoбeду
дo сaдa: Фeдeрaциja стoнoг фу-
дбaлa Србиje прихвaћeнa je у
Мeђунaрoдну фeдeрaциjу, у
чeму je бaш прojeкaт „Бaлкaн
купа” и зajeдничкa снaгa Хр-
вaтскe, Слoвeниje и Србиje
имaлa вeлику улoгу. Изузeтнo
сaм пoнoсaн због тога штo je
рeпрeзeнтaциja Србиje уписaлa
први звaничaн нaступ нa мeђу-
нaрoднoj сцeни, a нaрoчитo
штo je, пoрeд мeнe, зa Србиjу
нaступиo joш jeдaн Пaнчeвaц:
Дejaн Maксимoвић – рeкao je
наш суграђанин Mилoш Ђoр-
ђeвић, прeдсeдник Фeдeрaциje
стoнoг фудбaлa Србиje.

Три дана надметања у Ај-
довшчини, десет дисциплинa,
пет држaвa, нa осам стoлoвa,
три рeпрeзeнтaциje и двe ствa-
ри зa истoриjу – први пут je
дисциплинa „Speedball” бoдo-
вaнa зa ITSF рaнг-листу, а пр-

Огроман допринос
наших суграђана

Милош Ђорђевић
председник ФСФ-а
Србије

Стони фудбал полако али сигур-
но заузима своје место у спорт-
ским дисциплинама. Прошлог
викенда је у словеначком месту
Ajдoвшчини oдржано jeдно oд
нajбoљих и нajвaжниjих такми-
чења у стoнoм фудбaлу нa oвим
прoстoримa у пoслeдњих нeкo-
ликo гoдинa: „1. Balkan Cup –
PRO Tour”. Tурнир je плoд сa-
рaдњe слoвeнaчкoг, хрвaтскoг и
српскoг сaвeзa, a одигран је на
стoлoвимa „рoбeртo спoрт”.

Глaвни циљ Мeђунaрoднe
фeдeрaциje стoнoг фудбaлa
(ITSF) jeсте прoмoциja стoнoг
фудбaлa кao спoртa и oднoс
прeмa њeму кao тaквoм. Tур-
нир нa кoјем је нaступило око
80 игрaчa и игрaчицa из пeт
држaвa (Слoвeниja, Хрвaтскa,
Србиja, Итaлиja и Aустриja)
свaкaкo је прaви пут дa сe стo-
ни фудбaл извeдe из кaфићa и
увeдe у спoртскe двoрaнe. Уз
тaкмичaрски дeo турнирa, oр-
гaнизoвaнa je и судиjскa кoн-
фeрeнциja, нa кojoj je мeђунa-
рoдни испит пoлoжилo дeсe-
тaк нoвих судиja, пa су тaкo
Нeнaд Joвaнoвић и Нeбojшa
Кoвaчeвић из Бeoгрaдa и Mи-
лoш Ђoрђeвић из Пaнчeвa
пoстaли прве судиjе из Србиje.

– Mнoгo je трудa, врeмeнa и
жeљe улoжeнo дa сe стoни фу-
дбaл у Слoвeниjи признa кao
спoрт, aли тo joш увeк ниje
случaj у Хрвaтскoj и Србиjи, пa
чaк ни нa свeтскoм нивoу. Зато
je нaшa сaрaдњa крoз oвaквe
турнирe врлo битнa кaкo би се
испунио нaш примaрни циљ –
рекао је Рoк Слoкaр, прeдсeд-
ник СФС-а Слoвeниje.

Надметање у Словенији би-
ло је само једно у серији турни-
ра који ће ове године бити ор-
ганизовани. Већ у јуну играчи
стоног фудбала одмериће сна-
ге у Загребу, а у септембру ће
се опробати и у нашем граду. 

ви пут су рeпрeзeнтaциje Хр-
вaтскe, Слoвeниje и Србиje
oдигрaлe сусрeт нa прoфeси-
oнaлним стoлoвимa. Нajис-
кусниja Слoвeниja oсвojилa je
титулу пoбeдникa првoг „Бал-
кан купа”, друга је била Хрват-
ска, а трећа Србија.

– Друштвeнa сoциjaлизaциja
млaдих, усвajaњe eтичких
врeднoсти крoз бaвљeњe спoр-
тoм, тe oствaривaњe штo зaпa-
жeниjих рeзултaтa нa рaзним
тaкмичeњимa, oд држaвних дo
мeђунaрoдних, нeки су oд нaj-
вaжниjих циљeвa нашег сaвeзa.
Taкмичeњe рeпрeзeнтaциja тo
и вишe нeгo зaoкружуje, пa с
вeликим пoнoсoм и мнoгo чaс-
ти брaнимo држaвнe бoje – ис-
такао је Aнтoниo Нoвaчки,
прeдсeдник Хрвaтскoг стoл-
нoнoгoмeтнoг сaвeзa.

Oсим тaкмичeњa рeпрeзeн-
тaциja, глaвнe дисциплинe су
дисциплинa пaрoвa и пojeди-
нaчнo надметање. Оне су увeк
oтвoрeнoг типa, пa се нa тур-
ниримa oдигрaвa вeћи брoj
дисциплинa упрaвo дa би сe
пoкaзало кoликo стoни фу-
дбaл кao тaкмичeњe мoжe

пружити. У oбe дисциплинe
првo мeстo je oсвojиo Аустри-
јанац Кeвин Хундстoрфeр, aк-
туeлни свeтски првaк и првo-
плaсирaни нa ITSF рaнг-листи,
чиjи дoлaзaк мнoгo гoвoри и o
квaлитeту и знaчajу oвoг тур-
нирa.

– Стoни фудбaл je нaмeњeн
свимa, бeз икaквe дискрими-
нaциje: људимa са инвaлиди-
тeтoм, стaримa, млaдимa, жe-
нaмa и мушкaрцимa, зaбaвaн
je, нeaгрeсивaн и мeђугeнeрa-
циjски. Стoни фудбaл грaди
тимски дух и физичкa je aкти-
внoст кoja трaжи кoнцeнтрa-
циjу и фoкус – рeкao je нa крa-
jу Toмaж Чoхa, дирeктoр тур-
нирa.

Нa крajу свaкoг тaкмичeњa
вaжни су и рeзултaти, пa ћe oс-
тaти зaбeлeжeнo дa je у дисци-
плини жрeбaних пaрoвa Mилoш
Ђoрђeвић зajeднo сa Симoнoм
Зoрмaнoм oсвojиo трeћe мeстo,
дoк je у жрeбaнoм eкипнoм
тaкмичeњу заузео првo мeстo
зajeднo сa Aнтoниoм Нoвaчким
из Хрвaтскe, Toмaжем Чoхoм из
Слoвeниje и Влaдимирoм Грeм-
плинoвићeм из Србиje.

Стони фудбал је намењен свима

Првенство Србије у кросу
одржано је 14. марта у Шап-
цу. Чланови Атлетског клу-
ба Динамо још једном су за-
блистали пуним сјајем, по-
новили су свој највећи успех
и опет су тријумфовали у
шампионату наше земље у
екипној конкуренцији.

– Уложили смо велики
напор како бисмо одбра-
нили титулу. Смогли смо
снаге и воље да, и поред
бројних препрека, офор-
мимо фантастичну екипу
и поново, другу годину за-
редом, постанемо екипни
прваци Србије. Хвала
свим атлетичарима на
огромном залагању и тру-
ду који су уложили. Без
њихове велике борбености
не бисмо остварили овај
успех – рекао је Љупчо

Цветкоски, тренер атлети-
чара Динама.

Сви чланови клуба заслу-
жују похвале за још један изу-
зетан успех, али посебно
треба истаћи јуниора Петра
Ивачковића, који је освојио
сребрну медаљу у својој ка-
тегорији и тако потврдио да
је таленат о коме размишља
и селектор репрезентације
Србије.

– Као клуб морамо изра-
зити велику захвалност на
помоћи коју нам пружају и
ЈКП „Младост”, Град Пан-
чево, Покрајински секрета-
ријат за спорт с Мариником
Тепић на челу, као и спорт-
ски портал „Полувреме”,
РТВ Панчево и лист „Панче-
вац” – додао је Цветкоски.

Атлетски клуб Динамо –
расадник шампиона!

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У КРОСУ

НАШИ АТЛЕТИЧАРИ НАЈБОЉИ

У СРБИЈИ

Сeниoрскa рeпрeзeнтциja
Србиje у каратеу oтпутoвaлa
je у Истaнбул, гдe ћe се oд 19.
до 22. мaртa нaдметати на
Eврoпскoм првeнству. У сa-
стaву националне селекције
наше земље су и три нajбoљa
такмичaрa КК-а Динaмo –
Слoбoдaн Битeвић, Никoлa
Joвaнoвић и Mилoш Joвaнo-
вић, кojи ћe нaступити пoje-
динaчнo у свojим кaтeгoриja-
мa, али и кao члaнoви eкипe.
С њимa je отпутовао и Прeд-
рaг Стojaдинoв, шeф струч-
нoг штaбa Динaмa и дирeк-
тoр Кaрaтe фeдeрaциje Срби-
je, кojи ћe oвoг путa имaти и
вaжну улoгу jeднoг oд трeнe-
рa нaциoнaлнoг тимa сa ев-
рoпскoм лицeнцoм и чиja ћe
стручнa пoмoћ тaкмичaримa
много знaчити.

Зa КФС и свe каратисте
Србиje oвo је jeднo oд
нajвaжниjих тaкмичeњa у
пoслeдњих нeкoликo гoди-
нa, jeр ћe то уједно бити и
квалификације зa нaступ нa
првим Eврoпским oлимпиj-
ским игрaмa, кoje ћe у јуну
бити одржане у Aрзeбejџa-
ну. Сaмo шест првoплaсирa-
них бораца сa шампионата
Старог континента стeћи ће
прaвo дa нaступе и у Бaкуу,
па је тo jeдинствeнa шaнсa
зa свe каратисте дa сe нaђу
нa oвaкo вeликoм тaкмичe-
њу. Признaњe зa кaрaтe jeсте
и тo штo ћe то бити jeдини
нeoлимпиjски спoрт у Азер-
бејџану.

Свaкaкo, све очи покло-
ника ове вештине у нашој
земљи биће упрте у нajбoљeг
српскoг каратисту Слoбo-
дaнa Битeвићa, кojи je прo-
шлe гoдинe oсвojиo брoн-
зaну мeдaљу у Финскoj, пa
сe oчeкуje дa и нa oвoм шaм-
пиoнaту има зaпaжeну
улoгу. Челни људи КК-а Ди-
нaмо смaтрajу дa и Mилoш и
Никoлa Joвaнoвић имajу
квaлитeтa и дa сe могу нaдa-
ти високом плaсмaну. Опти-
мизам се гради и на чиње-
ници да су наши борци сјај-
но радили на недавно одрж-
аном Балканском првен-
ству, али и да су се одлично
припремали на тренинзима
у Београду и Панчеву.

У нeдeљу, 15. марта, у
Стaрoj Пaзoви је oдржaнo
Првенство Војводине за се-
ниоре, на коме Динамови
репрезентативци нису уче-
ствовали. Иако је наступио
у подмлађеном саставу,
клуб из нашега града је по-
стигао веома добре резул-
тате.

Небојша Спасковски је
освојио срeбрну мeдaљу у
кaтeгoриjи дo 67 кг, док је
Брaнкo Рaдoнић пoрaжeн у
бoрби зa трофеј. Свojа прва
сeниoрска одличја заслужи-
ли су и млaди тaкмичaри
КК-а Влaдимирoвaц. Филип
Стojaн je oсвojиo злaтну, a
Бoгдaн Eкмeчић брoнзaну
мeдaљу, обојица у кaтeгoри-
jи дo 67 кг.

ПОЧИЊЕ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

ТАКМИЧАРИ ДИНАМА –

СТУБ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Нa Првeнству Србиje у гађању
из вaздушнoг спoртскoг oружja
пo A-прoгрaму, oдржaнoм прo-
шлог викeндa у Бeoгрaду, нaсту-
пилo je и десет нajбoљих тaкми-
чaрa СД-а „Пaнчeвo 1813”, који
су се надметали у jуниoрској и
сeниoрској конкуренцији.

Нajуспeшниjи je биo Гaбријeл
Дaутoвић, кojи je у вeoмa jaкoj
сeниoрскoj кoнкурeнциjи oсвo-
jиo другo мeстo и зaслужeнo сe
oкитиo срeбрнoм мeдaљoм, по-
сле врлo узбудљивoг финaла.
Гaбријeл je у oснoвнoм мeчу oс-
твaриo рeзултaт oд 616,7 кругoвa
и ушao у завршницу са oсaм нaj-
бoљих сeниoрa у држави, зajeднo
сa свojим кoлeгoм и трeнeрoм
Дejaнoм Пeшићeм, кojи je упу-
цао 617 кругoвa. У вeoмa
динaмичнoj и узбудљивoj бoрби,
уз бучнo нaвиjaњe и пoдршку
oстaлих члaнoвa тимa, Гaбријeл
je успeo дa oсвojи срeбрну мeдa-
љу, дoк je Дejaн Пeшић oвoг путa
заузео пeтo мeстo, штo je у сa-
дaшњoj кoнкурeнциjи сeниoрa
тaкoђe вeлики успeх.

Tрeћи члaн eкипe, Вукaшин
Joсипoвић, пoстигao је 602,8
кругoвa, a тим сeниoрa СД-а
„Пaнчeвo 1813” заузео је чeтвр-
тo мeстo, јер га је од сребрне
медаље делило само неколико
кругова. Поменути момци су и
вицeшaмпиoни Купа Србије у
овој години.

Eкипa сeниoрки je заузела
сeдмo мeстo, штo се може сма-
трати успехом, јер се надметала
ослабљена након што је Taшaна
Бoгaтинoвски прешла у бeo-
грaдски „Пoлицajaц”. После пa-
узe врaтилa сe Maринa Вeљкo-
вић (395,2 круга) дa пoмoгнe
eкипи, a Tиjaнa Кoлaрик, сa
408,5, и Исидoрa Стojaнoвић, сa
407 кругoвa, нису пoнoвилe
свoje рeaлнe рeзултaтe. 

Пoдмлaђeнa eкипa jуниoрки
oсвojилa је oсмo мeстo сa
1.164,9 кругoвa. Надметале су
се Исидoрa Стojaнoвић, као и
кадеткиње Бојана Никoлић и
Aнaстaсијa Груjoски, које су на
овом такмичењу стицале иску-
ство за наредна искушења. Тo
вaжи и зa кaдeтa Ђoрђa Joвчe-
вићa, кojи je у jуниoрскoj кaтe-
гoриjи упуцao 589,5 кругoвa.

Вeћ нaрeднoг викeндa пaнчe-
вaчким стрeлцима предстоји
Првeнствo Вojвoдинe у Нoвoм
Сaду зa кaдeтe и млaђe jуниoрe.

СТОНИ ФУДБАЛ ПОСТАЈЕ СПОРТСКА ДИСЦИПЛИНА

ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ У АЈДОВШЧИНИ

ССРРЕЕББРРОО  ЗЗАА  ВВААССИИЛЛИИЈЈАА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ГАБРИJЕЛ ВИЦЕШАМПИОН ДРЖАВЕ

Нaш сугрaђaнин и нeкaдaшњи члaн СД-а

„Пaнчeвo 1813” Вaсилиje Грoзa из Jaбукe, кo-

jи брани боје КСС-а „Пoлицajaц” из Бeoгрaдa,

пoстигao је извaнрeдaн успeх у вeoмa jaкoм

финaлу сeниoрa у гађању из вaздушног спoрт-

ског пиштoља, oсвojивши срeбрну мeдaљу.

Он је у oснoвнoм мeчу биo трeћи с 572

кругa, а у вeoмa нaпeтoj aтмoсфeри у финa-

лу иза себе је oстaвиo нeкoликo државних

рeпрeзeнтaтивaцa. Испрeд њeгa je сaмo

Дaмир Mикeц, кojи je и нajуспeшниjи срп-

ски пиштoљaш oвe сeзoнe. Заједно с бра-

ћом Дaмирoм и Душкoм Петровим, Вaсили-

je je успeo дa четрнаести пут oсвojи и eкип-

ну титулу нa Првeнству Србиje зa свoj клуб

„Пoлицajaц”.

Страну припремио

Александар
Живковић



Куповина хране из аутомо-
била има своје предности.
Први возачи који нису напу-
штали своја возила при преу-
зимању хране били су станов-
ници Даласа 1921. године.

У Јути је законом дефини-
сано да птице имају право
првенства пролаза.

Први ауто-пут изграђен је у
САД 1913. године. Повезивао

је Тајмс сквер у Њујорку са
Линколн парком у Сан
Франциску. Његов назив је
„Линколн хајвеј”, а био је ду-
гачак нешто мање од 5.500
километара. Данас постоје
само неки делови тог пута;
недалеко од њега је изграђен
нов, савремен ауто-пут.

Ајфелов торањ је служио
као билборд за „Ситроен” од
1925. до 1934. године.

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

Испит за човека
и машину

Пустоловина дуга
10.000 километара

„Дакар рели” је можда
наjпознатија ауто-трка, која
се одржава још од 1979. го-
дине, а њена основна карак-
теристика је то што се њен
већи део вози ван путева,
кроз пустињске пределе. Иа-
ко је то превасходно трка
професионалних возача, она
је отворена и за аматере, који
обично чине око 80 одсто
учесника. Трка планирана за
2008. годину отказана је због
отворених терористичких
претњи, као и због чињенице
да је неколико Француза уби-
јено на предвиђеној траси ре-
лија кроз Мали, свега неко-
лико недеља пре почетка. Ре-
ли је 2009. први пут вожен у
Јужној Америци.

Политички утицаји 
мењали трасу
Идеја о трци је настала 1978.
године, након што се возач
Тјери Сабин изгубио у пусти-
њи. Тада је дошао на идеју да
би било сјајно организовати
рели кроз пустињу. Рели је у
почетку вожен од Париза до
Дакара, с трајектним прево-
зом преко Средоземног мора.
Међутим, услед разних, пре-
тежно политичких утицаја,
током година су се путања,
полазиште и циљ мењали,
што се одражавало честим

-  -  -  -  -  -  -  И С Т О Р И Ј А Т -  -  -  -  -  -  -  

„ДАКАР РЕЛИ”, ЈЕДИНСТВЕНА ТРКА

пролазима кроз Алжир током
раних година релија због ко-
лонијалних веза Француске и
те северноафричке државе.

Трка је последњи пут кре-
нула из Париза 1994. годи-
не, када се и окончала у
француској престоници. Та-
да је због притужби пари-
ског градоначелника циљ
измештен с Јелисејских по-
ља у „Дизниленд”, тачније
на периферију француске
престонице. Због тога се од
1995. године мењају путање
релија, али је Дакар као циљ
или једна од успутних ста-
ница био на рути скоро све
време.

Хјуберт Ориол је 1992. го-
дине постао први возач који је
освојио „Дакар рели” и на два
и на четири точка. Касније је
то пошло за руком и Стефану
Петерханселу, који послед-

њих година доминира на „Да-
кар релију”.

Иако у називу трке стоји да
је у питању рели, треба имати
у виду да он нема много до-
дирних тачака с рели-тркама
које се данас организују, мада
је задржао то име јер су га у
почетку возили рели-возачи.

Осам учешћа Сагмајстера
За разлику од обичног релија,
на „Дакару” се користе возила
конструисана тако да им је
основна намена кретање ван
путева. На то је утицала и са-
ма концепција трке, јер се
њен огроман део одвија по
пределима Сахаре (динама,
блату, камењу, реткој трави и
сличним подлогама), ван сва-
ке назнаке пута, осим трага
који остави возач што прет-
ходно туда прође. Због тога
једну од пресудних улога на
трци играју сувозачи, односно
навигатори који треба да на
једноличном терену отпрате
кретање возила на карти и да
дају возачу права упутства ка-
ко би се одабрала најбоља и
најбржа путања. Наравно,
потпуно је друга ствар у слу-
чају мотоциклиста, који мо-
рају сами да се сналазе.

Од 2009. године рели је из
безбедносних и комерцијал-
них разлога премештен у Ју-

ПТИЦЕ ИМАЈУ ПРВЕНСТВО

жну Америку. Иако измењен,
трка је и даље комбинација те-
шких и мање тешких траса, ко-
је су ипак мало ревидиране
због екстремног напора возача
и возила. Безбедност на релију
његова је главна карактеристи-
ка. Природа терена, густина
насељености и присуство свих
облика инфраструктуре (путе-
ви, железница, цевоводи, теле-
фонски и електрични системи
преноса...) морали су да буду
узети у обзир приликом дефи-
нисања безбедоносне процеду-
ре. Стварање посматрачких зо-
на (безбедносних зона за гле-
даоце) део је широког спектра
кампање за спречавање незго-
да, којих је, нажалост, било
скоро на сваком релију у по-
следњих тридесетак година.

И Србија има представника
у овом такмичењу од 2008. го-
дине, у конкуренцији мотоци-
клиста. Суботичанин Габор
Сагмајстер је својим мотором
КТМ најбољи резултат у кари-
јери у овом такмичењу оства-
рио 2010. године, када је зау-
зео 59. место. На последњем
учешћу, 2015. године, није за-
вршио трку јер је налетео на
камен и пао с мотора. Због
двоструког прелома шаке мо-
рао је да одустане од даљег
такмичења.

Уградња уређаја за погон во-
зила на ТНГ спада у преправ-
ке возила које подлежу испи-
тивању и периодичној контро-
ли надлежних институција.
Уверења о исправности уређа-
ја и опреме за погон возила на
ТНГ, уколико су добијена од-
мах након уградње нових уре-
ђаја, могу важити пет или де-
сет година. Према Закону о
безбедности саобраћаја на пу-
тевима, сви корисници таквих
возила у обавези су да након
пет година од датума издава-
ња уверења изврше периодич-
ни преглед уређаја и опреме
за погон возила на ТНГ. У су-
протном се возило сматра тех-
нички неисправним и не мо-
же учествовати у саобраћају.

Прегледи се врше сваке
среде у сервисним простори-
јама „Ауторемонта Пиваше-
вић” у сарадњи са овлашће-
ним лицима са Машинског
факултета у Београду. Поме-
нуте прегледе спроводе и Фа-
култет техничких наука Уни-
верзитета у Новом Саду, Ин-
ститут за нуклеарне науке
Винча – Центар за моторе и
возила, АМСС – Центар за мо-
торна возила Београд, Факул-
тет инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу, Ма-
шински факултет Универзи-

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА ЗА ПОГОН ВОЗИЛА НА ТНГ

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

„Ауторемонта Пивашевић”
може у име клијента извадити
дупликат. Цена издавања тог
документа износи од 1.000 до
1.800 динара, зависно од це-
новника институције од које се
тражи издавање дупликата.

Када добијете потврду о ис-
правности уређаја и опреме за
погон возила на ТНГ, можете
да региструјете возило. У „Ау-
торемонту Пивашевић” мо-
жете обавити бесплатан пре-
глед возила и уређаја и доби-
ти детаљне информације о
интервенцијама на возилу ко-
је треба урадити како би вози-
ло испуњавало услове пропи-
сане важећим законом.

тета у Нишу и Институт за за-
штиту на раду Нови Сад.

Препорука је да пре прегле-
да овлашћених институција
сервисер који је обучен за
уградњу и сервисирање уређаја
за погон возила на ТНГ пре-
контролише уређаје и опрему.
Уколико је потребно, они ће
бити замењени, како би били
усклађени с важећим прописи-
ма. Када лица овлашћених ин-
ституција прегледају уређај за
погон возила на ТНГ, Агенцији
за безбедност саобраћаја дају
потврду да возило испуњава
стандарде прописане законом.

У случају да власник/кори-
сник изгуби уверење/потврду о
исправности уређаја и опреме
за погон возила на ТНГ, која
му је потребна приликом сва-
ког продужетка регистрације
возила, служба пријема возила

Четвртак, 19. март 2015.
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БРЗО И НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

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

УУ  „„ААууттооррееммооннттуу Пиваше-
вић” можете урадити тех-
нички преглед и прекон-
тролисати исправност свих
типова и врста моторних
возила, без обзира на то да
ли је у питању редован го-
дишњи или шестомесечни
преглед.

Комплетна регистрација
на једном месту: издавање
регистрационих налепни-

ца, могућност куповине по-
лисе обавезног осигурања,
осигурање стакла по најпо-
вољнијим условима, полисе
каско осигурања, издавање
зеленог картона…

У сарадњи с Машинским
факултетом у Београду
„Ауторемонт Пивашевић”
својим клијентима омогу-
ћује све врсте атестирања
возила и ауто-приколица.

- - - - - - -  ГАРАЖА - - - - - - - 

Кључеви већине аутомоби-
ла који су данас у саобраћа-
ју нису више оно што су би-
ли пре двадесетак година.
Некада није било чудно ако
сте кључевима свог „голфа
двојке” могли да отворите и
упалите други модел „фолкс-
вагена”.

Данас кључеви имају си-
стеме заштите, а главни еле-
мент превенције крађе вози-
ла или копирања кључа није
сама механичка израда, већ
електронски чип који садр-
жи код. Он је јединствен и
одговара коду електронске
контролне јединице мотора.
Када изгубите овакав кључ,
остаће вам резервни, јер сва-
ки аутомобил има пар, али
се тада повећава опасност од
крађе, јер неко може злоупо-
требити изгубљени. Ситуа-
ција је још гора уколико
имате само један кључ. Шта
да радите ако га изгубите?

Губитак или оштећење
кључа с даљинским упра-
вљачем захтева долазак лич-
но код овлашћеног сервисе-

ра јер само он може решити
проблем. Од документације
је потребно приложити до-
каз о власништву над вози-
лом и личну исправу с копи-
јом. Ако имате један приме-
рак кључа, прављење дупли-
ката није компликован по-
сао. За израду новог кодира-
ног кључа потребно је неко-
лико дана. Током тог перио-
да је пожељно да аутомобил
држите на сигурном месту.

У случају да немате није-
дан од фабричких кључева,
потребно је транспортовати
возило до сервиса, где ће га
откључати. Ако желите да
се стопроцентно обезбедите
у овој ситуацији, онда је нај-
боље решење потпуно про-
менити код кључа и рачу-
нарске јединице. Тако би
злонамерни налазач изгу-
бљеног кључа могао само да
отвори возило њиме, али не
и да га упали. Цене израде
кодираних кључева крећу се
од 50 евра па навише, зави-
сно од типа самог кључа и
возила.

АКО ИЗГУБИТЕ КЉУЧ…
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ПРОДАЈЕМ рено сеник, 1.9
ДЦИ, 2002. годиште, у
одличном стању. Тел.
064/153-15-10. (СМС)

АУТО-КОД кључеви, изра-
да кључева, браве. Кључ
сервис „Боба”, Светог Саве
14, 9–18 сати. 065/282-88-
28. (189748)

ЛАДА 112, 16 вентила, бен-
зин, 1500 кв, регистрован
до априла 2016. 063/813-
29-42. (191353)

МИЦУБИШИ лансер 1.5 са
атестираним плином, 1991.
годиште, регистрован, 470
евра. 060/383-40-41.
(191849)

ПРОДАЈЕМ камион застава
650, није регистрован, у
одличном стању. 063/436-
918, 013/370-534. (191884)

ПРОДАЈЕМ комби мерце-
дес 207 у одличном стању,
регистрован. 063/436-918,
013/370-534. (191883)

ПРОДАЈЕМ форд сијера,
бензин + гас, регистрован
до септембра, у добром ста-
њу, власник, цена по дого-
вору. 063/429-192.
(191865)

ГОЛФ 4 ТДИ, 1.9, четво-
ра/петора врата, металик-
сив, 3.600 евра. 060/080-
95-89, 013/400-505.
(191892)

ФОРД фијеста 1.8 ТД, 2001.
годиште, 1.900 евра.
063/766-34-52. (191898)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у дело-
вима, најповољније, сви
мотори и модели. 063/289-
350. (191897)

ОПЕЛ рекорд 1983. годи-
ште, атестиран плин, реги-
строван до 16. августа 2015,
први власник. 062/107-26-
76, 064/430-26-29.
(191901)

МЕГАН 1.5 ДЦИ, екстрим,
2008, одличан. 066/319-
258. (191903)

КЛИО гранд туризмо, 1.2,
2010, експресн. 064/214-
30-66. (191903)

ПРОДАЈЕМ камион застава
4 тоне, арњеви, цирада,
екстра стање, нерегистро-
ван. 069/414-68-24. (р)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД, мулти-

џет 2006. караван, металик сив

у фулу, тек регистрован, без

улагања, 3.600 евра. 013/334-

127, 063/249-605. (192066)

ФИЈАТ пунто 2008, очуван,
све од опреме, власник,
2.950 евра. 065/370-98-30.
(191977)

ГОЛФ 3, 1993, дизел, 1.050
евра. 064/240-67-56.
(191991)

ВЕНТО 1.8 бензин + плин
атест, тек регистрован,
1.150 евра. 064/240-67-56.
(191991)

КЛИО 2002, 1.5 ДЦИ, екс-
тра стање, хитно, 1.550
евра. 065/812-49-37.
(191943)

ПРОДАЈЕМ ситроен дизел
1.4, 1989. годиште, соли-
дан, регистрован. 618-330.
(192056)

КОМБИ теретни, пежо бок-
сер 2001. годиште, реги-
строван, 2.850 евра, може
замена. 065/557-81-42.
(192055)

ПАСАТ караван 1.9, 96 кв,
2003, беспрекоран, 3.900
евра, власник, увезен из
Немачке, може замена за
јефтинији ауто. 013/235-
78-82, 065/557-81-42.
(192055)

ЈУГО темпо 1.1, 1999, реа-
тестиран плин, тек реги-
строван, добар. 064/856-60-
65. (191999)

ЗАСТАВА скала 55, 2003.
годиште, регистрован до
децембра 2015, први вла-
сник. 064/214-96-63.
(192003)

ОПЕЛ корса нерегистро-
ван, 1991. годиште, 250
евра. 065/841-88-12.
(192026)

ТОМОС аутоматик, 1987.
годиште, регистрован, без
улагања, 250 евра. 064/171-
22-13. (192123)

КАМИОНЧЕ ивеко застава
ривал, 1992. годиште, добро
очуван, нерегистрован. Тел.
063/372-162. (192130)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
караван, 2003. годиште,
регистрован до 26. априла
2015. Тел. 063/372-162.
(192130)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 19. март 2015.16

ВОЗИЛА

ПОНУДА



ЗБОГ одласка у иностран-
ство продајем дачија логан
2006, 2.100 евра. 065/263-
28-78. (192133)

ПРОДАЈЕМ тојота aygo,
2007. година. Тел. 251-35-
37. (192147)

ТОЈОТА корола, 2002, бен-
зин, плин. 063/233-440.
(192136)

РЕНО 5, 1990. годиште,
цена договор. 063/102-29-
91. (192223)

ПАСАТ 1.9 ТДИ караван,
металик црн, 2000. годи-
ште, зедер, екскалибур,
ксенони, алу фелне, кука,
вреди погледати, регистро-
ван годину дана, повољно.
064/538-22-02. (1921670)

ФОРД К, 2002, 1.3, бензин,
регистрован, црн, први вла-
сник, клима, 1.500 евра.
060/317-48-78. (192230)

ЛАНЧИЈА Y, 2003, 1.2, бен-
зин, регистрован, црвен,
клима, 1.700 евра. 060/317-
48-78. (192230)

ЈУГО, 2005, ин, плин, тек
регистрован, металик плав,
950 евра. Тел. 069/641-124.
(192236)

КАДЕТ лимузина, 1990.
годиште, регистрован до
25. марта, бензин-гас-
. 063/812-65-20. (192259)

ПЕЖО 407, 1.6 ХДИ, 2004,
може замена за мање вози-
ло, 3.700. 064/199-24-56.
(192276)

СТИЛО 1.9 мултиџет, 2002,
троја врата, кожа, дигитал-
на клима, дупла. 064/130-
36-02. (192286)

ПОЛО 1.4, бензин, 2001,
петора врата, клима, мета-
ликсив, регистрован.
064/130-36-02. (192286)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2
Б, 1996. годиште, чамац
пластични, тител, специјал
са мотором џонсон 6 кс.
060/525-00-37. (192292)

НА ПРОДАЈУ југо темпо
1996. годиште. 062/548-
990. (192299)

ОПЕЛ комбо Д теретни,
1996, и пасат караван, плин,
1987. годиште, 1.500 евра
оба. 062/647-326. (192303)

ФИЈАТ стило 1.9, ЈТД,
2002, 3 В, сив, клима, на
име. 063/815-69-39,
013/632-008. (192333)

РЕНО клио 1.2, 2002, 5 В,
сив, клима, на име.
063/815-69-39, 013/632-
008. (192333)

ПРОДАЈЕМ сеат кордоба
1.4, бензинац, 2003, вла-
сник или мењам за јефти-
нији. 060/723-85-40.
(192359)

АЛФА 156, 1.6, бензин,
плин, регистрован, фул
опрема, екстра стање.
065/633-30-85. (192324)

ФОРД фијеста, 2007, бензи-
нац, немац, на име купца,
као нов. 065/833-91-62.
(192342)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле од
90 до 500 евра. 064/230-52-
21, 063/892-08-25.
(192375)

КУПУЈЕМ возила исправна
и неисправна од 80 до 700
евра. 062/193-36-05.
(192043)

КУПУЈЕМ кола домаћа или
страна, исправна или неис-
правна, од 90 до 650 евра.
063/165-83-75. (192043)

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач
с кутијама за ђубре. Тел.
064/303-28-94, Качарево.
(191852)

ПРОДАЈЕМ сетвоспремач,
плуг, шпаратач, сејалицу
виклон и прскалицу.
060/660-79-60. (192030)

НА ПРОДАЈУ елеватор и
круњач. Тел. 062/198-13-
88, 063/752-12-13.
(192315)

ПРОДАЈЕМ четвороредну
олтову сејалицу. 064/488-
31-08. (192228)

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

ГАРАЖА и гаражно место
на Котежу 1, продајем хит-
но. 063/304-608. (4601)

НА ПУТУ Панчево–Бео-
град, издајем гаражу 50 м2,
за занатску делатност.
061/649-45-79. (192057)

ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин
52 м2, 10 х 5 х 3 м. 063/747-
95-26, 616-024. (192233)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врте видео касета
квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288-
278. (191862)

ТВ половни, 37, 55, 72, 82.
348-975, 066/348-975.
(192134)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (1921341457)

ПРОДАЈЕМ рачунаре
интел пентијум 4. 351-592,
065/583-38-53. (192365)

ТВ санио Е 54, аудио, ТВ
комода, храстово дрво.
064/586-85-00. (192355)

ТВ панасоник Е 72, денон
ЦД рисивер, екстра стање.
064/586-85-00. (192355)

ДЕБЕЛА свиња на продају.
013/632-581. (СМС)

ПРОДАЈА тврдог огревног
дрвета: буква, xраст,
багрем, 3.800. 061/274-60-
29, 064/063-23-02. (СМС)

ПЕЛЕТ, 100 % буква, прео-
стала количина. 065/251-
03-57. (190989)

МЛАДЕ крмаче са праси-
ћима, продајем, квалитетна
сорта. 065/614-74-40, 633-
250. (292337)

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

ПРОДАЈЕМ преостали буков
калоричан брикет, 4.400.
064/463-65-53. (191782)

ПРОДАЈЕМ кућу са 10 ари
плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (190544)

КУЋУ, продајем легализо-
вана са два стана, плацем,
воћем, ет. грејањем.
064/066-78-43. (191120)

ПРОДАЈЕМ део куће, 120
м2, Цара Лазара. 060/034-
86-35. (191424)

НА ПРОДАЈУ плац у Омо-
љици, 9,5 ари, цена 4.000
евра. Тел. 060/010-27-17.
(191516)

ПЛАЦ на Кудељарцу, воћ-
њак, дозвољена градња, 13
ари. 064/921-01-57.
(191629)

САДНИЦА малине виламет
продајем. 064/502-50-59.
(191865)

СТЕПЕНИШТА храст,
јасен, буква, прозори, вра-
та, израда/монтирање.
063/732-82-16. (191853)

ПРОДАЈЕМ шпорет смеде-
ревац 7, као нов. 063/722-
44-32. (191860)

ПРОДАЈЕМ вибратор за
бетон, грађевинску дизали-
цу, шлајферицу за паркет,
шлајферицу за терацо, вагу
од 500 кг. 064/810-30-91.
(191866)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед,
фотељу. 064/422-08-25,
013/370-534. (191884)
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ПРАСЦИ и јаре 20 кг, на про-
дају. 061/231-65-01. (195833)

ДРВЕНА врата, прозори,
ролетна, предња седишта
југо, фасадна цигла.
064/153-61-77. (191834)

ПРОДАЈЕМ клавирну хар-
монику 96 басова, мелодија,
виолину и смедеревац. 377-
321, 063/234-857. (191824)

ПРОДАЈЕМ арпаџик сорте
мако бронзо – јабучар,
калибра 8-18 мм, дорађен и
ручно пребран, могућа
достава. Кнежевић, Кикин-
да. Тел. 061/164-93-48. (и)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луле, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60.
(191904)

ПРОДАЈЕМ ЦО 2 апарат,
texa-mag 250, комплет, мало
корићен, ја сам први власник.
063/800-01-96. (191905)

ТОМОС 4,8 кс, регистро-
ван, са резервоаром 12
литара, одличан, 300 евра.
064/110-70-71. (191916)

ПРОДАЈЕМ самоносећи
кабл 33 м, за прикључак,
бакар пун профил, 4 х 10
мм2. 064/437-11-66.
(192033)

КИРБИ, нов, смедеревац,
бушилица, сто, столице,
шерпе ростфрај комплет,
лонац, шерпа металац
тучани, столице, метал
пластифициране. 064/955-
51-85. (191932)

ПРОДАЈЕМ пијанино кла-
вир, некоришћен, може
замена за ауто. 063/835-80-
90. (192048)

ПЛИНСКИ шпорет горење
и агрегат хонда. 062/600-
365. (191970)

ПРОДАЈЕМ метална гара-
жна врата на кип 2,40 х 2,0
м, Живковић, 064/437-11-
66. (192033)

КУПОПРОДАЈА ремонто-

ваних ТА пећи, достава,

монтирање, гаранција, 110

евра. 062/974-14-04.

(19184)

УЉАНИ радијатор, тросед,

двосед расклапајући, спа-

ваћа соба, усисивач цептер.

013/617-260. (191996)

ПОВОЉНО продајем нови-
ји добро очуван лежај –
тросед на развлачење.
069/243-81-70. (192006)

ПРОДАЈА половног наме-
штаја из увоза, обезбеђен пре-
воз. 065/592-78-75. (19200)

ПРОДАЈЕМ очуван мото-
култиватор 506 СХ са при-
колицом и фрезом.
065/963-23-39. (192031)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
мини-кухиња, 10.000 дина-
ра. 371-568, 063/773-45-97.
(192034)

ПРОДАЈЕМ пумпе за воду
на бензин. 063/814-08-13.
(192040)

БРИКЕТ висококалоричан,
еколошки, преостао огрев
од храста и букве с прево-
зом. 061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈАМ улазна врата
метал-стакло, 210 х 133.
Бранислав, 064/888-41-72.
(192074)

ПРОДАЈЕМ дечја колица
пег перего плико П 3, син-
тезис с додатком. 069/204-
07-47. (192079)

АГРЕГАТ хонда четворо-
тактни, мало коришћен,
220 евра. 061/139-28-10.
(192080)

ПРОДАЈЕМ томос 4,8 џон-
сон 6, маринер 6 и маринер
четири такта, 4 кс. 064/110-
70-71. (192066)

ПРОДАЈЕМ приколицу за
ауто, нерегистровану, кауч,
два писаћа стола новија.
063/315-290. (192067)

СТАРЕ дрвене комоде, вели-
ка и мала и четири столице.
064/188-42-64. (192113)

ПИСАЋИ и компјутерски
сто, као један, полице,
изнад и лампа. 064/188-42-
64. (192113)

ЗИДНА огласна табла 2 х 1
м, плута, 0,8 са качењем.
064/188-42-64. (192113)

ОД КОВАНОГ гвожђа ТВ
сто, чивилук, полица за
телефон, фењер. 064/188-
42-64. (192113)

КУХИЊСКИ елементи, 15
делова, судопера браон-
наранџасти, одлични, повољ-
но. 064/188-42-64. (192113)

СТО кухињски, компјутер-
ски, собни, на точкиће, дво-
сед, хармоника, бутан боца.
064/157-97-07. (192116)

ТОПЛОТНЕ пумпе грејне
снаге 7–27 кв, најеконо-
мичнији вид грејања. Тел.
062/118-26-81. (192124)

МОТОКУЛТИВАТОР sim-
plicity, моторна прскалица
за воће, мопед томос ауто-
матик. 063/372-124.
(192127)

ТРИ ПРЕКРУПАРА, меша-
лица, петора метална вра-
та, столарска машина, хра-
стов регал. 065/263-28-78.
(192134)

ПРОДАЈЕМ полован ком-
биновани фрижидер инде-
сит, цена 6.000. Тел. 354-
852, 064/123-17-88.
(192138)

САЛАТАРА за прилоге,
фрижидер за пића.
064/952-19-80. (192146)

ФРИЖИДЕР LG, 160 л,
нофрост, топал витрина,
1,70 м2. Тел. 065/203-43-22.
8192173)

ПРОДАЈЕМ букву, цер и
багремове сеченице с реза-
њем. „Топлина”, 063/364-
310. (192182)

КАМИН тучани, блист
ромео, коришћен, четири
зиме, исправан, 20.000.
063/808-95-53. (192190)

ПРОДАЈЕМ два симпова
клик-клак лежаја, цена
6.000 комад. Тел. 013/251-
18-23, 061/154-55-80.
(192192)

ЗАМРЗИВАЧ фиокар 260
литара, фрижидер, веш-
машина, регал, трпезариј-
ски сто са столицама,
орман, лежаји, телевизор.
Тел. 342-689, 063/861-82-
66. (192193)

ПРОДАЈЕМ декубитус
душек и брачни кревет с
душеком. Тел. 063/875-88-
83. (192195)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво,
буква и багрем, повољно.
064/357-82-08. (192197)

ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
угаона гарнитура, регале,
орман трокрилни, орман
двокрилни,  гарнитуре, мој-
ца фотеље, витрине, комо-
де, сто + четири столице,
сто + шест столица,  спава-
ћа соба комплет, кухиње,
комбиновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач, деч-
ја колица, телевизоре, дво-
седе, ел. шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе, мост
регале, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
комора 750 литара.
063/314-877. (192376)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице,
шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(192360)

ПРОДАЈЕМ клавир пијани-
но као нов. 060/699-97-78.
(192226)

ПРОДАЈЕМ шпорет смеде-
ревац петица, ремонтован,
као нов. Тел. 013/626-186,
064/454-91-52. (192247)

БИБЕР цреп продајем,
5.000 комада, цена 5 дина-
ра. Тел. 063/772-34-95. (ф)

ЗАМРЗИВАЧ privileg – no
frost, висине 85 цм, веш-
машина бломберг, 1.500
обртаја. 065/536-27-02.
(192269)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х 2,80
мотор меркур, 40 кс.
060/312-90-00. (192276)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар 300
л, професионална трговач-
ка вага, кревет-кауч.
013/351-477, 062/886-56-
07. (192284)

КУПОПРОДАЈА очуваног
покућства. 066/900-79-04.
(192283)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (192307)

ТОВНЕ пилиће живе прода-

јем. 064/404-73-04. (192336)

РЕГАЛИ, кревети, францу-
ски лежај, стилски сто +
витрина, баштенске столи-
це, ормани, дневни сточић,
ТА пећи, теписи, столови,
мали замрзивач, шпорети,
барске столице, судопера,
веш-машина. 064/155-38-
13, 060/055-38-13.
(192306)

ПОЛОВАН намештај из
увоза. 065/438-75-39.
(192351)

ПРОДАЈЕМ радио-станицу
за такси, моторола.
063/369-838. (192338)

КВАЛИТЕТАН апарат за
воду young coller користи
воду ла фантана. 061/110-
98-10, 013/346-279. (197340)

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

ПРОДАЈЕМ два кухињска
стола, један са столицама,
факс апарат, телефон фик-
сни. 069/150-20-78. (192345)

ПРАСИЋИ, јагањци, супра-
сне крмаче, могућност
услужног клања и печења.
060/037-11-96, 064/290-50-
29. (192318)

ПРОДАЈЕМ повољно висо-
коквалитетне саднице гин-
ко билоба. 064/198-56-15.
(192328)

ПРОДАЈЕМ исправну
половну машину за судове,
марке горење, за девет осо-
ба, 5.000 динара. 064/828-
36-23. (1923249

КУПУЈЕМ старо, ново пер-
је, замена за лио јастуке.
061/137-98-10. (19184)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77.
(192219)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, сатове, слике,
стари новац, флаше сифон
соде, стару бижутерију,
старе играчке и остало.
335-930, 063/705-18-18.
(192222)

КУПУЈЕМ перје, стару
бижутерију и старо покућ-
ство. 063/182-08-95, 335-
974. (192222)

КУПУЈЕМ саре: сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те. 013/233-35-01, 064/265-
82-98. (192289)
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КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум,
акумулаторе, долазим на
адресу. 061/322-04-94.
(192337)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
обојене метале, добро пла-
ћам, долазим на адресу.
061/206-26-24. (192335)

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

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 7 ари, струја, вода,
заграђен. 063/841-16-27,
013/322-242. (191846)

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

У ВОЈЛОВИЦИ продајем
кућу с плацем, 90–17, 14
ари. Тел. 367-118. (191858)

МЕЊАМ нову сређену
кућу, 120 м2, плац 16 ари, у
Дебељачи, за стан у Панче-
ву. Тел. 665-041. (191830)

ПРОДАЈЕМ плац, башту, у
Баваништу, 14 ари, 4.000.
063/878-40-52. (191889)

КВАЛИТЕТНА и лепа нова
кућа, Јабучки пут, укњиже-
на, усељива. 345-534,
064/246-05-71. (191900)

ПРОДАЈЕМ плац од 25 ари
с кућом у Пелистерској
улици. Тел. 061/502-03-07.
(191902)

ПРОДАЈЕМ кућу 9 х 12,
спратну, завршни радови,
нова Миса, власништво, 1/1.
064/221-36-12. (191908)

ПРОДАЈЕМ или издајем
плац под воћем, Новосе-
љански пут код скретања за
„Родић”. 065/846-75-46.
(191925)

ПРОДАЈЕМ плац од 8,5 ари
иза „Тмушића”. Тел.
065/335-12-73. (191939)

МИСА, код Спортског, 80,
трособна, 7 ари, 40.000,
замена за једнособан.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (192046)

ПЛАЦ, нова Миса, 3,5 ари,
Војвођанска. 063/837-91-
30. (192065)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (192052)

ЦЕНТАР, 200 м2, кућа, 12
ари плаца, са два стана.
064/270-11-10. (191980)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, подрум, приземље,
спрат, може замена за стан.
060/393-71-84, 013/371-
747. (191946)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Вршцу с две потпуно
одвојене стамбене јединице
за некретнину у Панчеву.
064/274-26-47. (192008)

ПРОДАЈЕМ 9 ари плаца, 17
метара ширине, 75 метара
дужине, с три стамбене једи-
нице. Цара Душана 42. Тел.
061/188-43-16. (192012)

НА ПРОДАЈУ викендица 25
ари и два ланца земље,
мали Надел. 064/078-69-
06. (192013)

ПОДАЈЕМ кућу с пет ари
плаца. 063/777-27-08,
013/355-575. (192018)

ВЕЛИКИ избор кућа, Пан-
чево и околна села, нуди
Агенција „Гоца”, 063/899-
77-00. (192021)

ПРОДАЈЕМ кућу с две
стамбене јединице (60 +
30), три помоћне зграде и 7
ари баште у Тополи. Тел.
013/370-256, 064/006-71-
00. (192029)

ЈЕДАН ланац, П. пут,
четврта дуж, плац 114 ари
Баваништански пут, друга
дуж. Тел. 063/871-05-43.
(192085)

ПРОДАЈЕМ кућу с посеб-
ном гаражом, на плацу од
9,52 ара и изласком на две
улице, близу главне желе-
зничке станице „Аеро-
дром”. 064/437-11-66.
(192033)

ЗАСЕБНА кућа на Маргити,
30 м2, цена 26.000 евра.
064/248-90-16. (192072)

ТРУЈИНО насеље, близу
Беле Цркве, плац 18 ари,
1.800 евра. 061/139-28-10.
(192081)

ТУРСКА глава за рекон-
струкцију, на 3 ара, 45.000;
Милорадовић насеље, 300
м2, 140.000; војловица на 5
ари,с ређена, 34.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (192093)

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, трособна,
18.500. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

СТАРЧЕВО, добра трособ-
на, паркети, 86 м2, 5 ари,
23.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним селима.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (192111)

МИСА, две одвојене куће
на плацу, 55.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (192111)

СТРЕЛИШТЕ, мања кућа,
сређена, ЦГ, 28.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(192111)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Котежу 1. 013/322-824,
064/320-85-47. (192113)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-
ништанском путу, струја,
вода код плаца. 060/344-
73-93. (192114)

ЊИВА, 39 ари, војловачки
рит, код Миља, поред кана-
ла. 064/157-97-07. (192116)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевин-
ског плаца, 6.000 евра 1 ар.
Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (192120)

ПРОДАЈЕМ плац у Старче-
ву, 9,15 ари преведен у гра-
ђевинско земљиште, с реше-
њем локацијске дозволе и
уведеном водом, повољно.
064/178-72-32. (192125)

ДЕО куће на почетку Стре-
лишта + анекс, замена за
мањи + доплата. 064/952-
19-80. (192146)

ЛАНАЦ земље у Риту, код
Дубоке баре, продајем. Тел.
062/137-81-16. (192152)

ПРОДАЈЕМ пет парцела по
16 ари, код биљаре у Бава-
ништу. 069/151-96-21.
(192154)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-
48-35. (192156)

КУЋА 120 м2, 2,5 ари, Доњи
град, укњижена, власник,
45.000. 065/456-07-52.
(192160)

ЦЕНТАР, укњижена новија
кућа, нуспросторије, локал,
гаража, врт. 061/249-04-26.
(192162)

ПРОДАЈЕ се лепа кућа код
старе „Утве”, 70 м2, ПВЦ,
мањи плац, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (192179)

СТРОГИ центар, кућа од
180 м2, одлична, грејање,
спратна, колски улаз,
95.000, договор. „Олимп”,
063/274-951. (192179)

ТОПОЛА, сређена кућа са
две стамбене јединице, 6
ари плаца, ЕГ, 30.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (192179)

ПАНЧЕВО, центар, кућа на
3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (192163)

ПЕРЛЕЗ, кућа 150 м2 и 40
ари земље, укњижено.
063/267-173. (192166)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима
Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (192168)

НА ПРОДАЈУ хитно кућа у
Банатском Брестовцу.
064/470-97-06, 013/626-
691, 065/628-48-33.
(192179)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, 064/902-28-
80, повољно, могућ дого-
вор. (192177)

КУЋА на Маргити, 425 м2, у
изградњи, 8 ари плаца, гра-
ђевинска дозвола, све
дажбине плаћене. 065/811-
31-92. (192180)

ЈАБУЧКИ, до пута, кућа 61
м2, 7,2 ара, одржавана,
26.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (192184)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
100 ари, до пута, 34 метра
ширина, грађевински,
43.000. 319-446, 064/130-
38-29. (192185)

ЈАБУКА, нова кућа, 39.000,
усељива. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (192185)

НОВА кућа, Караула, 86 м2,
покривена, грађевинска
дозвола, власник. 065/258-
87-77. (191983)

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

ДВОСОБАН, нов, центар,
повољно, 700 евра/квадрат.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(192206)

ДВОСОБАН, Котеж 1, 57 м2,
I спрат, 33.000 евра. „Весна
2”, 066/937-00-13. (192206)

ПРОДАЈЕМ прелепу кућу,
Котеж 1, два нивоа, 550
евра/квадрат. „Весна 2”,
066/937-00-13. (192206)

НОВОСЕЉАНСКИ, грађе-
вински, земља од 500 до
1.000/ару, до пута. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192212)

КУЋА за рушење, укњиже-
на, 5 ари, фронт 17 м,
33.000. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (192212)

НОВОСЕЉАНСКИ, 70 м2,
сређена, 22 ара, 35.000,
договор. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (192212)

БАВАНИШТАНСКИ, продаја,
замена, новије, 200 м2, 100.000,
90 м2, 40.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192212)

ЦАРА Душана, улични део
куће, без улагања, 16.500
евра, власник. 063/716-65-
46. (192215)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца земље, преки пут.
060/153-25-15. (192224)

ХИТНО кућа, Старчево, 15
ари плаца, две стамбене
јединице, одмах усељиве,
спуштена са 32.000 на
25.000. Могућ сваки дого-
вор. 061/237-73-76,
063/734-14-68. (192237)

КУЋА 88 м2 + 40 м2, 5 ари,
летњиковац, сређена, Куде-
љарски насип. 064/902-10-
30. (192238)

ПРОДАЈЕМ плац од 5 ари у
Бусијама код Батајнице. Тел.
060/335-30-83. (192245)

СТАРЧЕВО, 72 м2, само-
стална, помоћни објекти, 5
ари, 17.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(192267)

ИЛАНЏА, 100 м2, 15 ари и
13 ланаца земље, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(192267)

ПРОДАЈЕМ велику старин-
ску кућу у Баваништу или
мењам за стан у Панчеву.
063/472-440. (192272)

ЗЛАТИБОР, плац 3 ара,
темељ, папири, струја,
вода, замена плац у Панче-
ву. 060/312-90-00. (19274)

КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице, 4 ара, комплетно
реновирана, може замена.
064/218-15-72. (192281)

ПРОДАЈЕМ два плаца на
новој Миси, код цркве.
063/232-086. (192293)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, грађевин-
ски, стара Миса. 062/830-
85-42. (192295)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, два засебна стана.
Тел. 063/472-433, 063/440-
447. (192296)

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

КУЋА са 7 ари плаца,
Јабучки пут 15. Звати после
17. Тел. 066/348-164.
(192308)

ХИТНО продајем веома
повољно плац, насеље
Колонија Ковина, 4 ара.
063/886-65-10. (и) 

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 15 сати. Тел.
064/280-22-80. 

ПЛАЦ 3,6 ари, Светозара
Шемића, 60 ари, Панчево,
цена договор. Милош,
066/520-25-65. (192326)

ПРОДАЈЕМ њиву, башту, од
16 ари, у Војловици, Улица
братства–јединства. Тел.
061/151-93-36. (192338)

ДЕО куће, Содара, 86 м2,
2,6 ари, засебно двориште,
подрум. 063/779-72-93.
(192357)

КУЋУ продајем по повољ-
ној цени. 061/289-41-21,
061/189-80-02. (192370)

ВИКЕНДИЦЕ, Шумарак,
10.000; Новосељнаски,
10.000; Баваништански
5.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (192385)

ПРОДАЈЕМ, Иваново,
кућа, 7 ари, двособан, 80
м2, 18.000. „Ковачевић”,
064/317-91-30. (192366)

БАВАНИШТАНСКИ, 90 м2,
13,60 ари, за адаптацију,
37.000, договор. „Тина РС”,
060/709-72-99. (192364)

НОВА Миса, два старија
објекта, око 80 м2, на 4 ара
плаца. 062/202-961. (192378)

КУПУЈЕМ солидну кућу у
ширем центру Панчева до
65.000 евра. Тел. 062/892-
35-28. (191997)

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

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18 м2,
ЦГ, власник, звати после 16
сати. 063/697-360. (190875)

КОТЕЖ, 57 м2, I  спрат, ЦГ,
реновиран, клима, повољ-
но, звати од 9 до 13 сати и
после 19. 062/856-61-52.
(191557)
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СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан с терасом, 48 м2, IV
спрат, ЦГ, повољно. Тел.
315-290. (190889)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
ул. Илариона Руварца 4,
дуплекс, II спрат, од 81 м2,
централно грејање, хитно,
повољно. 063/334-430.
(190891)

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

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

ПРОДАЈЕМ или мењам за
Београд нов стан, 70 м2,
Карађорђева 48. 064/897-
45-96. (191266)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру -
Самачки, код Болнице три
мање гарсоњере + гаража.
065/353-07-57. (190286)

НОВ укњижен двособан
стан, 50 м2, II спрат, школа
и вртић 100 м. Тел.
013/353-067, 063/301-160.
(190314)

СТАНОВИ, нова Миса, 40
м2 17.500; 16.500; 55 м2

22.500 евра, попуст за кеш.
063/377-835. (190567)

ТЕСЛА, Љубомира Коваче-
вића, пијаца, 48 м2, 1.5 , ТА,
2/4, укњижен, промењене
струјне, водоводне инста-
лације, продајем, без про-
визије. 064/617-53-66,
„Економик”. (191288)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ стан, једносо-
бан, 30 м2. 062/827-70-36,
063/892-38-30. (191837)

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан стан,
64 + 6 м2, тераса, Стрели-
ште, преко пута школе и
вртића, лифт, градско гре-
јање, 36.500. 069/214-41-
49. (191855)

ЦЕНТАР, једнособан, 29 м2,
II, ЦГ, усељив, изузетна
локација, 25.000. 064/327-
60-30. (191877)

МЕЊАМ за мањи у центру,
издајем четворособан,
Котеж 2. 063/856-74-02.
(191891)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 56 м2,
у центру Панчева. Тел.
063/263-025. (191825)

ДВОРИШНИ стан, шири
центар, 74 м2, за сређивање,
укњижен, 17.500. 064/324-
13-02. (191896)

СТАНОВИ на десет минута
од центра града од 26, 30,
32, 51, 55 и 77 м2. Тел.
064/267-71-74. (191895)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-
71-74. (191895)

ДВОСОБАН стан на Содари,
50 м2, на продају. Тел.
013/351-166, 064/139-34-
19, 063/185-28-26. (191912)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, нов, ПВЦ столарија, ЦГ
на струју, цена по договору.
065/822-48-22. (191929)

ТЕСЛА, двоипособан, 60 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (191929)

ТЕСЛА, станови у изград-
њи, разних структура, екс-
тра сређен, ЦГ. 065/822-48-
22. (191929)

ХИТНО, изузетно повољно
продајем или мењам стан у
Београду, Бањица, 74 м2, за
старију кућу или плац у
Панчеву, уз договор.
064/221-37-85. (191934)

ЈЕДНОСОБНИ, центар,
леп, 20.000, Тесла, 22.000,
Стрелиште 21.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (192046)

ДВОСОБНИ, Тесла, ЕГ,
тераса, 30.000, Котеж,
32.000; Стрелиште 26.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (192046)

СОДАРА, једноипособан,
леп, усељив, тераса, 26.500,
договор. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (192046)

ГАРСОЊЕРА, лепа двори-
шна полунамештена, усе-
љива, 12.000, договор.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (192046)

ЦЕНТАР, нови, укњижен,
24 м2 и 37 м2, са галеријом,
15 м2. 063/208-352.
(192053)

ТРОСОБАН стан, 71 м2,
32.000 евра, власник.
063/837-91-30. (192065)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (191954)

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

СОДАРА, једнособан, 38 м2,
ЦГ, V спрат, два лифта,
укњижен, 22.500. 060/555-
25-42. (191971)

ГАРСОЊЕРА, 24 м2 + 5
подрум, новоградња, високо
приземље. Аксентија Мак-
симовића. 064/231-58-40. 

ЦЕНТАР, лукс стан, нов, 78
м2, III, троипособан, вла-
сник. 063/472-392.
(191980)

СОДАРА, двособан стан 57
м2 + 23 м2, тераса, ПВЦ, две
климе, комплетно ренови-
ран, укњижен, XI спрат.
Звати после 16 сати.
060/344-75-89, 064/344-75-
75. (191981)

ПРОДАЈЕМ двособан, цен-
тар Тесле, ЦГ, четврти
спрат, има лифт. 063/856-
74-02. (191989)

СТАН, 85 м2, нето, на
првом спрату, тавански
простор 100 м2, гаража 15
м2, две терасе 16 м2. Тел.
013/401-532. (192004)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, једнособан.
069/151-49-52. (192007)

ПРОДАЈЕМ мали једносо-
бан стан у центру, 16.000
евра, власник. 063/582-380.
(192008)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан 47 м2, Котеж 2, хитно.
063/844-39-44. (192016)

ТЕСЛА 30 м2 гарсоњера,
18.000; 25 м2, 13.000; 50 м2

двособан, 30.000; 68 м2,
трособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192021)

ТЕСЛА, 54 м2, двособан,
24.500; 54 м2, реновиран,
леп, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192021)

КОТЕЖ 2, 44 м2, 25.000, 74
м2, трособан, 43.500, 70 м2,
трособан, намештен,
44.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (192021)

СТРЕЛИШТЕ, 48 м2, двосо-
бан, 25.000; 54 м2, 26.000; 80
м2, трособан, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192021)

МИСА 37 м2, 17.000 евра; јед-
ноипособан 48 м2, двособан,
полунамештен, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192021)

СОДАРА, 59 м2, двособан,
лепо реновиран, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(192021)

СОДАРА, 47 м2, довсобан,
нов, ЕГ, 25.500; трособан,
68 м2, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192021)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
нов, леп, ЕГ, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (192021)

ЦЕНТАР, 48 м2, прелепо
реновиран, намештен,
33.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (192021)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова, центар + шире.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(192021)

НА ПРОДАЈУ стан на Сода-
ри, трособан, I спрат, ЦГ,
75 м2, може замена за
мањи, Тесла, Котеж 1. Тел.
064/616-47-67. (192069)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
40 м2, на Котежу 2, за Теслу,
цена је 26.000 евра. Тел.
064/404-49-39. (192075)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 59 м2, двособан, у кин-
дер згради. 063/102-94-45.
(192068)

КОТЕЖ 2, 79 м2, 43.000;
Котеж 1, IV, двособан, ЦГ,
34.000; Тесла, трособан,
ЦГ, V, 36.000 и двособан,
ТА, договор. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(192093)

СОДАРА, ТА, двособан, IV,
две терасе, 26.000 и једно-
собан, III, 23.000, војне,
сређен двоипособан, III,
гледа на реку, 53.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (192093)

КЕЈ, трособан, VIII, диван
поглед на реку, 32.000,
Доситејева, трособан,
64.000; салонац 114 м2,
68.000; 86 м2, 43.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (192093)

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

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
I, ЦГ, кухиња, клима,
17.500. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

КОТЕЖ 2, први део, сређен
једноипособан, 47 м2, ВП,
31.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова од 9.000 до 20.000
евра. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2, I,
ТА, добар распоред, 31.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (192101)

СТРЕЛИШТЕ, одличан тро-
собан, ЦГ, II, 71 м2, два
мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(192101)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 + Т,
I, ТА, сређен, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(192102)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (102101)

ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2 + тераса, 35.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(192101)

НОВА Миса, 40 м2, II, ТА,
хитно, 16.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (192101)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, I, ЦГ,
25 м2, 17.500. „Мустанг”,
069/226-66-58. (192101)

СТАН, центар, 37 м2, хитно.
064/408-57-09. (192110)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
IV, сређен, опремљен,
30.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (192111)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50, 334-090.
(192111)

ЦЕНТАР, нов дуплекс, 110
м2, трособан, 73 м2, 43.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(192111)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I, 22.000,
једноипособан, 24.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(192111)

СОДАРА, двоипособан, 63
м2, поглед на Тамиш, III,
ЦГ. „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (192111)

КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
I, ЦГ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (192111)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ВП,
ЦГ, 21.000; 32 м2, III, ЦГ,
21.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (192115)

СТРЕЛИШТЕ, почетак, 53
м2, II, TA, тераса, 24.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (192115)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 60
м2, III, ЦГ, одличан, 35.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (192115)

ТЕСЛА, 36 м2, ВП, ЦГ, тера-
са, прелеп, 22.000. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (192115)

ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, норве-
шки, ПВЦ, одличан, 32.000,
договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (192115)

ЦЕНТАР, 34 м2, ВП, норве-
шки, тераса, усељив,
23.500. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (192115)

ШИРИ центар, дворишни,
54 м2, ПВЦ, 14.000. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (192115)

КОТЕЖ 1, двособан, оди-
чан, 60 м2, први спрат,
Радова зграда. 063/372-
124. (192127)

ПРОДАЈЕМ стан, спрат
куће, са три стана и двори-
штем. 063/372-124.
(192127)

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

ДВОСОБАН стан, други
спрат, Стрелиште, Михајла
Петровића Аласа 1.
062/256-410. (192135)

ТЕСЛА, двособан, ТА, IV
спрат, 25.500. 064/668-89-
15, „Тесла некретнине”.
(192145)

ТЕСЛА, једнособан, ТА, II
спрат, новија градња, тера-
са, 23.000. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.
(192145)

КОТЕЖ 2, 47 м2, ЦГ, ВПР,
23.500. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.
(192145)

НА ПРОДАЈУ стан у центру
Панчева од 45 м2. 069/217-
28-60. (192155)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 42.000 евра.
069/339-29-90. (192148)

ЦЕНТАР, 72 м2, трособан,
VIII, ЦГ, 32.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(192179)

КОТЕЖ 2, 42 м2, једносо-
бан, III, ЦГ, 26.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (192179)

ТЕСЛА, 29 м2, једнособан,
X, ЦГ, тераса, хитно,
17.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(192179)

ЦЕНТАР, 29 м2, једнособан,
II, ЦГ, тераса, одличан,
25.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (192179)

ТЕСЛА, новија градња, 50
м2, двособан, ЦГ, II, 35.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (192179)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан,

ЦГ, 32.000, договор.

„Олимп”, 351-061, 064/234-

36-01. (192179)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, двосо-
бан, V, ЦГ, 33.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (192179)

СОДАРА, 66 м2, трособан,
II, ЦГ, усељив, 38.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (192179)

КОТЕЖ 2, 80 м2, III, ЦГ,
трособан, празан, 41.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (192179)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2, II,
ЦГ, солидан, 39.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (192179)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
Радова зграда, 31.000, про-
дајем/мењам, договор.
064/266-25-80. (192209)

ОДЛИЧАН двособан, 50 м2,
Котеж 1, први спрат, ЦГ,
без улагања. 064/323-91-93.
(192172)

СРЕЂЕН трособан стан, 75
м2, три терасе, ЦГ, Стрели-
ште. 064/323-91-93.
(192172)

НОВ неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12, галери-
ја, дуплекс, једнособан +
галерија, леп и миран крај,
квалитетна зграда, IV, нема
лифт, 17.500, без посредни-
ка. 065/567-56-78. (192180)
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ПОВОЉНО Котеж 2, одли-
чан, трособан, 72 м2, III,
43.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (192184)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, намештен, усељив,
24.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (192184)

СТРОГИ центар, двособан,
52 м2, III, ЦГ, комплетно
реновиран, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (192184)

ТЕСЛА, двособан стан,
тераса, ВПР, ЦГ, гаража,
врло повољно, 32.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (192124)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 27 м2, на Содари.
060/433-17-57. (192187)

КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, три
собе, тераса, реновиран,
без посредника, 31.000.
063/808-95-53. (192190)

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

ЦЕНТАР, трособан од
32.000, улично-дворишни,
13.000. „Јанковић”, 348-
025. (192291)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80,
36.000; двособан, 25.000;
једноипособан 22.000;
Тесла, Котеж 1, двособан,
30.000. „Јанковић”, 348-
025. (192291)

ТЕСЛА, сређен комфоран 1,0,
41 м2, I, TA, 27.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192212)

ТЕСЛА, 2,0, 53 м2, V, ЦГ,
27.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192212)

ТЕСЛА, 25 м2, гарсоњера,
15.000, Маргита, 36 м2, пот-
кровље, 23.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (192212)

НОВ трособан, I, близу
центра, ЦГ, 65.000, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (192212)

ТЕСЛА, трособан, IV, две
терасе, само 37.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (192124)

МАРГИТА, нов двоипосо-
бан, ВПР, I, 55 м2, ЕГ гас,
40.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (192218)

СОДАРА, трособан, први, 67
м2, ЕГ, 41.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (192218)

7. ЈУЛА, двособан, ВПР, 54
м2, ТА, 19.500. „Премиер”,
063/800-44-30. (192218)

КОТЕЖ 2, комфорна гарсо-
њера, 35 м2, I, ЦГ, 23.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(192218)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
V, 37 м2, ЦГ, ПВЦ, 22.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(192218)

КЕЈ, војне зграде, двоипо-
собан, ВПР, 61 м2, ЦГ,
32.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (192218)

ТРОСОБНИ, Стрелиште, VI,
ЦГ, 42.000; Котеж 2, V, ЦГ,
44.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192207)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена
за мањи. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192207)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52 м2,
IV, ТА, 22.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192207)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192207)

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, III, TA, зграда поред
Музеја, 20.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192207)

МАРГИТА, трособан 62 м2,
новоградња, I спрат, гас,
43.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192207)

ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, TA,
укњижен, 50.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192207)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(192207)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, ЦГ, 24.000,
договор. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(192207)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, јед-
нособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192207)

ЦЕНТАР, дворишни, једно-
собан, 24 м2, за сређивање,
9.500. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (192207)

КОТЕЖ 2, 68 м2, ЦГ, III
спрат, за реновирање, вла-
сник. 061/214-86-02.
(192271)

ДВОСОБАН, 61 м2, центар
Стрелишта, II спрат, 35.000
евра. „Весна 2”, 066/937-
00-13. (192302)

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

КОТЕЖ 1, гарсоњера, про-
дајем или мењам за већи.
Тел. 013/251-03-54.
(192358)

ТЕСЛА, трособан стан, про-
дајем или мењам за мањи.
Тел. 069/251-03-54.
(192358)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар
1,5, 37 м2, VII, тераса, вла-
сник, 22.000. 064/220-10-
92. (192323)

ДВОСОБАН, 62 м2, сређен,
одличан, ново купатило,
паркет, ПВЦ столарија, без
посредника. 064/260-05-34.
(192346)

ПРОДАЈЕМ двоипосоан
стан, Котеж 2, цена 38.000
евра. 064/618-38-15.
(192346)

СТАН у Карађорђевој 2-е, 64
м2, IV спрат, ЦГ, лифт, дво-
стран, укњижен, власник.
061/152-51-77. (192353)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, 57, VII, ЦГ, 27.000,
власник. 064/617-80-88.
(192320)

КОТЕЖ 1, трособан, Радова
зграда, ЦГ, VI, кабловска,
71 м2, хитно. 063/304-608.
(4601)

ОМОЉИЦА, две јединице,
4,50, 18.000; Качарево,
спратна, одлична, 40.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(192385)

МИСА, 42, зелена зграда,
23.000, центар, новоград-
ња, 34, 25.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (192385)

ТЕСЛА, II, ЦГ, 31.000;
Стрелиште, III, одличан,
32.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (192385)

БЕОГРАД, одлична локаци-

ја, 50, 50.000; Стрелиште,

ВП, киндер, 28.000. „Милка

М”, 063/744-28-66. (192385)

ГОРЊИ град, II, 63, одли-
чан, 50.000; Содара, нови,
једнособни, двособни.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(192385)

ДОЊИ град, дворишни до
улице, 12.000; 7. јула, одли-
чан, ПР, 18.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (192385)

ТЕСЛА, две јединице, одли-
чан, 85.000; Војловица, 88,
7,8, 29.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (192385)

ТЕСЛА, I, ЦГ, 49 м2, 40.000;
Содара, III, ЦГ, 54, 32.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(192385)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2,
Котеж 2, VI спрат. 064/840-
80-78, 066/631-73-56.
(192384)

ПРОДАЈЕМ хитно, Тесла,
трособан, III, ЕГ, сређен,
46.000, ПВЦ. „Ковачевић”,
064/317-91-30. (192366)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Содара, 64 м2. Тел. 063/314-
877. (192376)

СОДАРА, једноипособан,
ВПР, 43 м2, ЦГ, 25.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (192379)

ТЕСЛА, двособан, ТА, II,
30.000; Стрелиште, 37,
22.500. „Тина РС”, 060/709-
72-99. (193364)

КУПУЈЕМ станове или
куће. Исплата одмах.
064/317-91-30. (192366)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине, све
локације. 063/744-28-66,
334-030. (192385)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (192281)

КУПУЈЕМ двособан, тросо-
бан стан, без грејања, или
са ЕГ, I, II спрат. 069/251-
19-55. (191961)

КУПУЈЕМ двособан стан,
нова, новија градња, са ЕГ.
069/251-19-55. (191961)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-
нособан, стан, на Котежу 2.
Тел. 063/88-78-268. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, ненаме-

штен стан, Котеж 1, ЦГ, теле-

фон. 062/116-24-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, ТА, 100
евра, депозит. 064/186-50-
87. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 2. Тел. 251-07-
96, 065/910-36-52. (190435)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком. Тел.
618-814, 064/144-37-33.
(190935)

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-
штен стан 41 м2, ТА, теле-
фон, СББ, мали трошкови,
код Спортског центра.
064/134-06-16. (191346)

ДВЕ намештене собе за два
самца, деле купатило,
кухињу, Миса. 060/444-76-
83. (191840)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Жарка Зрењанина, 48 м2.
063/195-93-94, 013/258-31-
94. (191851)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Тесли, ТА пећ.
063/825-40-28, 064/128-53-
24. (191882)

ИЗДАЈЕМ комфорних 30
м2, ненамештен, Стрели-
ште, депозит обавезан. 251-
96-03, 064/226-67-31.
(191881)

ИЗНАЈМЉУЈЕМО једнои-
пособан намештен, Котеж
2, ЦГ, тераса, на дуже.
061/195-19-10. (191880)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, клима,
ЦГ, телефон. Тел. 063/803-
14-86, 064/255-86-79.
(191887)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом
кухиње и купатила, Содара.
Тел. 341-174. (191829)

КОТЕЖ 2, издајем двособан
стан, ЦГ, VI спрат. 065/224-
56-98. (191876)

ЈЕДНОИПОСОБАН, наме-
штена кућа, климатизова-
на, интернет, кабловска,
посебно двориште, 80 евра.
060/086-42-41. (191913)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, у А.
Максимовића. 064/866-22-
54. (191918)

ИЗДАЈЕМ стан једноипосо-
бан, ТА, Тесла, зграда. Тел.
231-56-00, 065/468-76-27.
(191919)

ИЗДАЈЕМ собу с купати-
лом, ТВ-ом и сателитом у
склопу куће. Екстра усло-
ви, екстра повољно. Сту-
денти имају предност,
Котеж 2, у Ружиној улици.
Тел. 013/322-318, 065/242-
55-55. (191928)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Миси. 065/424-71-43,
063/160-12-87. (191940)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, празан, близу
„Авива”, на дуже, ЦГ.
064/137-63-19. (191941)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штену гарсоњеру са ЦГ, у
центру. Тел. 068/401-26-65.
(191921)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Миси. 064/274-00-
63, 013/371-077. (191995)

ИЗДАЈЕМ део куће у Стар-
чеву. 063/301-656,
013/353-573. (192008)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (192018)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру. 063/224-528.
(192037)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран стан, намештен, греја-
ње, тераса, центар Стрели-
шта. 063/325-622. (192039)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 50 м2, нова Миса,
повољно. Тел. 062/196-39-
47. (192042)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 63 м2,
на Содари, ЦГ, IV спрат.
Тел. 344-254. (192070)

ОД 1. априла 2015. се изда-
је једнособан намештен
стан. 061/638-97-05.
(192073)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 м2. 066/310-029.
(192054)

ИЗДАЈЕМ засебан полуна-
мештен део куће, може и за
раднике. 251-37-83.
(192058)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен дворишни
стан код Болнице. 063/809-
51-72. (192062)

ИЗДАЈЕМ собу, стан у цен-
тру Панчева, 80/150 евра.
Тел. 062/886-97-15.
(191962)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком.
064/276-27-24. 8191963)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, Котеж 1. Тел.
064/168-56-22. (191974)

ПОЛУНАМЕШТЕН двосо-
бан стан, строги центар
града, изнад Раифајзен
банке. 063/709-86-64.
(1921976)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2
и новој Миси. 013/377-263,
060/134-15-19. (191993)

ТЕСЛА, 2,0, ЦГ, празан, IV
спрат, лифт, кабловска,
клима, близу „Авив парка”
и „беовоза”, изнад „Љуби-
чева”, 130 евра, после 18
сати. 063/891-56-14.
(191987)

ИЗДАЈЕМ нов стан, 100 м2,
Димитрија Туцовића 57.
064/178-88-98. (191947)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2, ново,
ЦГ, клима, телефон, тера-
са. Тел. 013/313-576,
064/582-22-85. (191950)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, 44 м2, на Котежу
2, Улица Стевана Шупљик-
ца, други спрат. 063/836-
70-61. (191940)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, засебна
кућа, нова, ТА, Стрелиште.
066/361-474. (191951)

ИЗДАЈЕ се трособан наме-
штен стан у Улици цара
Лазара 121. 038/64-268.
(191948)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
Ослобођења, ЦГ, кабловска.
064/311-41-02. (191960)

ИЗДАЈЕМ собу. 064/034-
78-30. (192088)

ЦЕНТАР, празан двособан
стан са гаражом. 064/850-
70-69. (192089)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
27 м2, центар. 063/831-48-
74. (192093)

ИЗДАЈЕМ хитно двособан
намештен стан у центру, ТА
пећи.  063/245-458. (192098)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж 1,
ВП, ЦГ. 063/828-88-97.
(192099)

ИЗДАЈЕ се трособан наме-
штен стан, грејање, клима,
кабловска, Миса, посебан
улаз, спрат. 060/357-82-21.
(192087)

ИЗДАЈЕ се намештена соба
у центру. 063/761-03-56.
(192104)

ТЕСЛА, издајем намештену
гарсоњеру, преко пута АП,
грејање, лифт. Тел.
064/439-60-07. (192105)

ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу код новог бувљака.
Тел. 064/988-99-10.
(192108)

ВЕЛИКИ трособан стан,
спрат у кући, с двориштем,
издајем. 063/372-124.
(192127)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар Стрелишта, код
забавишта. 061/696-05-21.
(192141)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан на Стрелишту,
први спрат, 60 м2, ЦГ,
интерфон, телефон, гара-
жа. Владан. 063/805-74-70.
(192157)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, може полунамештен,
намештен, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.
(192171)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен стан, I спрат,
Котеж 2. Тел. 062/836-01-
12. (192178)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан, војна згра-
да, Содара. Тел. 064/888-
58-84. (192191)

ИЗДАЈЕМ комфоран тросо-
бан стан у центру Панчева.
Тел. 063/195-02-63.
(192214)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на дуже време, намештен
47,56 м2, Тесла. 063/887-
09-68. (192216)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
дуже време, полунамештен
61,5 м2, Котеж 1. 063/887-
09-68. (192216)

НАМЕШТЕНА соба код
Дома Војске, употреба
кухиње, купатила, каблов-
ска, интернет. 065/672-33-
00. (192225)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
самачком, намештену, ЦГ,
топла вода, телефон.
063/617-421. (192235)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу. 030/590-
613, 063/807-01-13. (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан на Содари,
ЦГ, 80 евра. 064/111-08-68.
(192239)

ИЗДАЈЕМ стан 37 м2,
Котеж 1, Вршачка 12.
064/874-02-02. (192241)

ИЗДАЈЕМ намештен тросо-
бан стан са централним
грејањем, насеље Тесла.
Тел. 060/550-99-44.
(192243)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ВП, ЦГ, каблов-
ска, клима. 069/100-30-31.
(192244)

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

ИЗДАЈЕ се намештен стан

на Тесли. 062/849-24-41.

(192256)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
преко пута „Авива ”, зграда
на Стрелишту. 064/278-43-
46. (192261)

ДВОСОБАН стан за издава-
ње. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (192262)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан и магацин-
ски простор, 40 м2.
060/333-27-42. (192310)

ИЗДАЈЕМ мањи нов двори-
шни стан и собу у новој
кући. 064/130-36-02.
(192286)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, у центру. 064/154-
95-65. (192313)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Стрелишту са ЦГ.
064/842-92-10. (192322)

ИЗДАЈЕМ, центар, тросо-
бан, грејање, клима, теле-
фон, ненамештен, други
спрат. Тел. 064/280-60-53.
(192325)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, 30 м2, високо при-
земље, ЦГ. 063/248-683,
063/824-06-63. (192331)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
двособан, ненамештен, III
спрат, ЦГ. 060/542-17-01.
(192339)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, месечно плаћање,
центар, одмах усељива,
повољно. 065/691-88-23.
(192343)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, на дужи период,
Панчево. Тел. 060/145-03-
65. (192312)

ИЗДАЈЕМ опремљену гар-
соњеру, засебан улаз, кухи-
ња, купатило, Котеж 1,
повољно. 060/033-30-01.
(192317)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, нова Миса. 371-
173, 063/112-02-61.
(192330)

ИЗДАЈЕ се леп једнособан
стан у центру. Тел.
063/764-16-36. (192348)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ станове у
центру, 50 м2 и 65 м2, наме-
штени, клима, интернет,
грејање. 063/776-16-77.
(192350)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Котеж 2. 066/342-
243. (192354)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, ЦГ. Тел.
064/072-06-92. (и)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса. 064/665-86-21.
(192361)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
на Содари, по договору.
063/524-642. (192367)

ИЗДАЈЕМ велику кућу у
Борчи, повољно. 061/287-
68-59. (192390)

ИЗДАЈЕМ намештен тросо-
бан стан, веома повољно.
Тел. 063/874-84-22.
(192380)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, приземље, усељив
одмах. 062/842-16-00.
(192383)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, преко пута „Авива”,
комплетно намештен, теле-
фон, централно грејање.
062/842-16-00. (192383)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, I
спрат, Миса, Тимочка 32.
371-635, 064/297-81-68,
064/993-71-74. (192386)

НАМЕШТЕН стан, 80 евра
и новоградња, ТА, клима,
код Хотела. 064/122-48-07.
(193281)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
купатила, кухиње, војном
лицу, запосленој самици,
један оброк обезбеђен, 110
евра. 064/438-43-47.
(192388)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у центру Стре-
лишта, 37 м2. Тел. 063/812-
42-83. (4601)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
Котеж 1. 065/665-75-10.
(4602)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, локација одлична.
063/748-52-50. (191764)
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ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, Л.
Толстоја, близина пијаце,
телефон, грејање. 333-058.
(191298)

ИЗДАЈЕМ локал 44 м2 на
Зеленој пијаци. 064/156-
15-43, 013/377-031.
(191506)

ИЗДАЈЕМ локал од 80 м2, у
пешачкој зони, поред
Музичке школе. 064/324-
11-82. (191838)

ПОСЛОВНО-магацински
простор, 70 м2, издајем.
064/158-01-53, 060/367-27-
50. (191842)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај Јови-
на 2, 28 м2, повољно.
063/883-54-60. (191867)

ИЗДАЈЕМ локал с канцела-
ријским намештајем (без),
етажно грејање, у Карађор-
ђевој. 063/173-64-93.
(191875)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци и канцеларију на
Корзоу. Тел. 063/808-58-
16. (191876)

ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, Козарачка 181.
064/422-08-25, 013/370-
534. (191884)

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

ЦЕНТАР, канцеларија,
локал, продајем/мењам.
345-534, 064/246-05-71.
(191900)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-93-
29. (191918)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева
2, центар, шеталиште, два
излога, 60 м2. 063/745-64-
26. (191935)

ИЗДАЈЕМ локал 120 м2, за
пекару, теретану, ордина-
цију, велепродају, магацин.
063/315-290. (192067)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем/издајем локал 29 м2, у
киндер згради. 063/102-94-
45. (192068)

КИОСК у раду, на продају.
Тел. 064/579-40-70.
(191969)

ИЗДАЈЕМ/продајем локал,
центар, 64 м2, власник,
повољно. 064/005-30-52.
(191980)

ИЗДЈЕМ локал 18 м2, близу
„Матијевића”, пијаца, кли-
ма, интернет бесплатно.
064/497-21-32. (191990)

ЦЕНТАР, 14 м2, локал, нови
бувљак, 30 м2, издавање.
063/240-817. (191998)

НА ПРОДАЈУ алуминијум-
ски киоск за кокице.
064/866-25-67. (192024)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева
улица 1. 064/994-13-16.
(192028)

ПОВОЉНО издајем локал
23 м2, у строгом центру.
064/267-72-17. (192038)

ПРОДАЈЕМ објекат на 5
ари, код Новог гробља.
065/438-51-13, 013/377-
767. (192051)

28 м2 + галерија, у Његоше-
вој, издаје се. Тел. 064/427-
54-49. (192118)

30 м2,  локал, хитно изда-
јем, тржни центар Кара-
ђорђева, телефон, клима,
грејање. 069/266-98-20.
(192149)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. 8192157)

ИЗДАЈЕМ у центру локал,
50 м2, светао, излог, пар-
кинг. 061/249-04-26.
(192162)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
Панчева, 80 м2, лукс уре-
ђен, две телефонске лини-
је, укњижен, цена повољна.
060/363-66-05. (192129)

ПОВОЉНО продајем киоск
на Аутобуској станици,
рено лагуну, фијат темпра
караван. 061/156-26-00.
(192165)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, сре-
ђен, за више делатности,
центар. 061/131-79-04.
(192171)

ИЗДАЈЕМ сређен
(ХAССAП) локал у промет-
ној улици. 062/102-57-72.
(192189)

ИЗДАЈЕМ локал, прометно
место, локал ради.
064/549-72-05. (192232)

ИЗДАЈЕ се локал на Тесли,
код „Мини-Максија”. Тел.
065/272-89-99. (192263)

ИЗДАЈЕМ локал од 21 м2, у
Панчеву, Жарка Зрењанина
13. 064/184-87-50.
(192266)

ИЗДАЈЕ се локал 25 м2, или
замена. Цара Душана 38.
013/351-477, 062/886-56-
07. (192284)

ЛОКАЛ, сређен, 25 м2,
Жарка Зрењанина 120-е.
063/771-30-31. (192319)

ЛОКАЛ, женски, комплет
опремљен, локал 40 м2,
празан. Цара Душана 21.
065/953-22-06, 013/313-
403. (192311)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/042-99-92. (191362)

У ТРАФИЦИ код „Црне
мачке” потребна радница, с
искуством. 063/755-35-20.
(191885)

ПОТРЕБНА радница с
искуством за продају воћа
и поврћа. 063/862-11-47.
(191894)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/981-77-65.
(191930)

ПИЦЕРИЈИ потребни воза-
чи за доставу, са искуством.
Доћи лично, Скопска 17,
Панчево, 20. марта 2015, у
18 сати. (191936)

ПОТРЕБНА особа за негу
старије особе уз надокнаду.
Звати после 18 сати.
063/890-92-02. (192362)

КАФЕ бару у отварању
потребно особље које се
сналази у шанку и међу
столовима. 064/136-00-27.
(192368)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-55-
26. (192327)

ЗБОГ повећања посла
ћевабџиници потребне рад-
нице у кухињи и на рошти-
љу. 063/897-55-04.
(192017)

САЛОНУ лепоте „La Vida
De Ela” потребна стручна
радница са искуством,
педикир, маникир, депила-
ција. 063/734-82-31.
(192078)

ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену. 062/825-27-
25. (192374)

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

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

МОЛЕРСКИ радови, моле-
ризам, Ковачица. Квали-
тетно, цена договор.
069/444-23-76. www.face-
b o o k . c o m \ m o l e r i z a m .
(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)

КОМБИ превоз до 2,5 тоне,
великих габарита, земља-
–иностранство. 063/849-
54-32. (189292)

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. (190274)

МАСЕРКА, масажа целог
тела. Тел. 062/817-17-31.
(190629)

КОМБИ превоз робе,
селидбе. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-36-
58.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзоле,
ПС 4, забавите се. 064/914-
79-81. (187003)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорете, разводних
табли, индикатора, инста-
лација. Мића, 064/310-44-
88. (190931)

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

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

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством, тра-
жи посао. 064/120-77-64.
(191334)

ХОБЛОВАЊЕ и поправка,
фуговање и лакирање пар-
кета. 602-701, 064/341-79-
60. (191335)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. 064/163-
58-85. (191327)

АЛУ и ПВЦ столарија,
венецијанери, ролетне,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-00.
(191430)

ЛЕКАР  би чувао старију
особу, доживотно, уз дого-
вор. 062/897-51-65. (191886)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, бетони-
рања, обарање стабла,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (191864)

КРЧЕЊЕ плацева, обарање
стабла, рушење кућа, бето-
на, ископи, чишћење тава-
на, подрума...060/035-47-
40. (191864)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, уград-
ња одмах, ТВ и сателитске
антене, монтирање.
064/866-20-70. (191899)

ИЗВОДИМ све унутрашње
грађевинске радове, моле-
рај, гипс, керамика.
064/430-26-29, 062/107-26-
76. (191901)

КРЧЕЊЕ корова, кошење
траве, подсецање дрвећа,
воћа, викендице, дворишта,
воћњаци, фул опрема.
063/844-61-13. (191922)

ТРАЖИМ посао, услужно
шивење. 063/749-80-68.
(191927)

БРЗО и ефикасно чишћење
канализације савременом
машином. Од ф 50 до 200,
Арсић. 062/897-60-03,
064/569-00-01. (191931)

ЧУВАЛА бих децу или
водила бригу о старим
лицима, спремала дома-
ћинства, предност Котеж 2.
Тел. 064/129-66-86.
(191937)

БРАВАРСКЕ услуге, уград-
ња сигурносних врата,
израда, монтирање и ауто-
матизација капија и гара-
жних врата. 063/800-70-56.
(192076)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније
у граду. 063/804-57-99.
(192077)

АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници, ролетне, вене-
цијанери, тракасте завесе
уграђујем, поправљам, тра-
жим посао. 063/882-25-09.
(192079)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација,
повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (192082)

КЕРАМИЧАР, поставља све
врсте керамичких плочица.
063/668-451. (192049)

ДАЈЕМ часове финансиј-
ског рачуноводства, дугого-
дишње искуство. 065/527-
69-00. (192054)

МАТЕМАТИКА, пријемни,
часови, долазим, инжењер
електротехнике. 066/602-
19-62. (192059)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, унутрашњости ауто-
мобила, тепиха, душека.
Наташа. 361-474, 060/361-
47-41. (191951)

ПОПРАВКЕ, све врсте сит-
них поправки, санитарија,
браварија, столарија. Сло-
бодан, 063/865-80-74.
(191964)

ДИГИТАЛНИ пријемници,
уградња за све типове теле-
визора. 064/437-64-33.
(191975)

ЗИДАЊЕ, реновирање кро-
вова, малтерисање, стиро-
пор, фасаде, кречење.
Повољно. 063/865-80-49.
(191979)

ЧУВАЛА бих старију особу,
децу и спремам станове.
062/825-26-09. (191999)

СРПСКИ, часови, припре-
ма пријемних за средње
школе и факултете.
064/462-37-64. (192011)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, најповољније
у граду. 061/345-51-00.
(192015)

СРПСКИ, часови, рад и с
проблематичном децом,
професорка. 063/876-71-
47. (192020)

НАДСТРЕШНИЦЕ, капије,
веранде, терасе, ограде,
гараже, тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-59-43.
(192027)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (192035)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (192041)

АЛУ и ПВЦ столарија, вене-

цијанери, ролетне, комарни-

ци, уграђујем, поправљам.

063/820-70-39. (19172)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
зграда, пословних простора
и помоћ старијима.
063/761-11-89, 064/495-31-
68. (192086)

КЕРАМИЧАР, искусан,
педантан, повољан и молер
тражи посао. 061/203-70-
87. (192092)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно. 065/467-
41-55. (192094)

ДЕПИЛАЦИЈА, по промо
ценама, хладним, осетљиве
регије специјалним филм
воском. 064/165-27-06,
Биља. (192106)

ПРЕВОЗ робе од 1 евра
комбијем. Тел. 064/122-21-
56. (192119)

ХЕМИЈА и математика,
часови, хемија припрема за
пријемни за факултете.
Милица, 063/894-16-15.
(192122)

ПРЕВОЗ путника за Хрват-
ску (Кордун, Банија). Тел.
063/372-162. (192130)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
поправка кровова и олука.
Тел. 064/866-25-76,
060/027-65-31. (1921429

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљење тапета, фар-
бање столарије, тражим
посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (192144)

КОМПЈУТЕРИ, сервисира-
ње, инсталирање Windows
система, долазак на кућну
адресу. Дарко. 061/275-41-
57. (192148)

ЧАСОВИ српског језика,
припрема за завршни
испит, повољно. 060/502-
50-72. (192162)

ЕНГЛЕСКИ, италијански,
латински, часови, превође-
ње. 063/730-69-06.
(192153)

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

ЧАСОВИ енглеског свим
узрастима. Тел. 063/875-
88-83. (192195)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови. 062/726-272,
064/029-27-61. (192199)

ОСНОВЕ електротехнике,
физика, математика, иску-
сан професор. 060/077-78-
20. (192202)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75. (192208)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/316-13-13. (192171)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар-истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва, копа-
ње, кошење, чишћење тава-
на, шупа, подрума и слич-
но. Дејан, 013/341-571,
065/440-97-00. (192212)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. 013/351-073,
064/157-20-03. (192213)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (192217)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
поправке, преправке, рено-
вирање купатила, одгуше-
ње канализације одмах.
061/648-96-62. (192221)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, два-
десет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-51-
48. (192220)

ОБУКА на рачунару, при-
ватни часови у вашем ста-
ну, Word, Exel, Power Piont,
internet. Тел. 064/561-89-
41. (192377)

ИЗОЛАТЕР, радим излаци-
ју равних кровова,тераса,
купатила, гаража. 345-874,
062/235-839. (192316)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, терасе, решетке,
капије, врата, израда и од
прохрома, ситне поправке,
врло повољно. 060/140-54-
44, Дуле. (192332)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо, квалитетно,
повољно. 063/861-49-09.
(192339)

ТЕПИСИ, дубинско прање
и усисавање. 065/438-75-
39. (192351)

СВЕ врсте превоза по
земљи и иностранству,
шопинг туре, аеродром,
манастири. 064/850-71-42.
(192339)

СЛИКАЊЕ и снимање свих
врста прослава (свадбе,
рођендани, крштења).
064/850-71-42. (192339)

НАСТАВНИК математике,
дугогодишње искуство,
припрема основаца за при-
јемни испит, писмене и
контролне задатке.
013/365-254, 063/721-13-
35, 063/748-06-62.
(192334)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (192242)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (192260)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (192273)

ОЏАЧАР на располагању.
310-145, 060/633-05-01.
(192275)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, сече-
ње дрвећа, вађење пањева,
крчење и кошење. 064/196-
17-32. (192291)

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)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за зашти-
ту намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и проце-
на посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Изабе-
рите најбоље!!!  Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-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-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-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-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (ф)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике, професор са иску-
ством. 062/801-97-58.
(187433)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди услуге
превоза, транспорта робе
камионима, комбијем, мон-
тирање, утовар, истовар,
одвоз непотребних ствари,
заштита намештаја обезбеђе-
на. 064/051-83-81. (185194)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништа-
вање буба гелом и пастом,
нов метод, без прскања
southpharm. 062/182-74-
50. (190773)

ПОВОЉНО! Превоз робе и
селидбе, комбијем. Цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (189534)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. 

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-23-38.
(190465)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
Саша. (190926)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зида-
ње, глетовање, малтериса-
ње, кречење, керамика,
ламинати, кровови.
063/122-14-39. (190763)

МАСАЖА целог тела, анти-
целулит, обука масаже,
женама попуст, искуство.
061/132-11-18. (191017)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине,
фрижидере, шпорете, бој-
лере, пећи, електроинста-
лације. 013/251-28-97,
060/180-02-83, 062/186-48-
22. (191472)
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ЛОКАЛИ

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништа-
вање буба гелом и пастом.
Нов метод, без прскања
southpharm. 062/182-74-
50. (190773)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја професионалним
керхер машинама, тросед
1.2000, фотеља 600.
069/322-05-33. (191410)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације,
поправке, замене. 331-657,
064/495-77-59. (191406)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (191292)

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

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање, оправ-
ка старих кровова, разне
изолације, пресецање вла-
ге. 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)

СЕРВИС телевизора, ЛЦД,
плазма, долазак на кућну
адресу.  Тел. 061/322-30-
75. (191665)

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, уто-
вар шута с одвозом.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабија-
ње терена, насипање, наби-
јање вибро плочама. Жарка
Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини
багерима подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом.

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбија-
ње бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68. 063/218-894, 013/258-
04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра, сече-
ње 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. 

СЕРВИС телевизора, оста-
лих електроуређаја, уград-
ња ауто-радија, продаја
половних телевизора.
063/800-01-96. (191905)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром повољно песак, шљу-
нак, сејанац, остали грађе-
вински материјал. 064/354-
69-94. (191906)

А У Т О - П Е Р И О Н И Ц А
„Тесла”, на Тесли, Милке
Марковић 8-а, прање вози-
ла и тепих сервис, комплет-
но прање + восак, 400 дина-
ра. Дубинско прање 3.000
динара, прање тепиха 90
дин./м2. 061/262-00-19,
060/747-62-38. (191917)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарија,
фасаде, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (192055)

НАЈПОВОЉНИЈА АЛУ и
ПВЦ столарија у граду.
Акција – 10 посто попуста
на ПВЦ столарију до краја
месеца. 063/804-79-52,
063/308-890. (191952)

СЕЛИДБЕ камином, ком-
бијем, екипа радника,
одвозимо непотребан
намештај. 064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/236-77-
34, Владимир. (191965)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила,
батерија и санитарије. Све
за воду од 0 до 24 сата, пен-
зионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (199014)

ЛИМАРСКИ ардови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације
цурења, хидро и термоизо-
лације равних кровова, као
и сви грађевински радови.
Екипа мајстора. 065/540-
93-95. (192081)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, све релације по
Србији с радницима. Нај-
повољније. Иван. 063/107-
78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом већ
од 1.500 динара, професио-
нална екипа радника. Све
релације по Србији, откуп
намештаја. Иван. 063/107-
78-66. (ф)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра заве-
се, хармо-врата, туш-каби-
не, комарници, тенде,
роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (192117)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, ламинат,
педантно, брзо, проверите.
061/141-38-02. (192143)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(191586)

СЕРВИС беле технике
„Фриготехник” поправља
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпоре-
те, бојлере, с овереном
гаранцијом. 361-361,
064/122-68-05. (192352)

РОЛО НАЈ вам нуди поправ-
ку, уградњу ролетни, вене-
цијанера, тракастих завеса,
роло-комарника, хармо-
врата, туш-кабина, роло-
врата (челичних, заштит-
них), тенди. Ми смо најква-
литетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
063/894-21-80. (192188)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације
цурења, хидро и термо изо-
лације равних кровова, као
и сви грађевински радови.
Екипа мајстора. 065/540-
93-95. (192081)

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. Задово-
љан клијент је наш једини
циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 060/696-00-
02. Поповић. (192200)

МОЛЕРАЈ, фасаде, гипсани
радови, керамика, поставка
ламината, брзо, повољно.
062/816-66-78. (19229)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, повољно и
педантно. 064/145-89-98.
(192246)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (192258)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, замена вирбли, бате-
рије, вентили и санитарије.
Прикључак за воду, 0–24
сата. Пензионерима екстра
попуст. долазимо одмах.
064/493-44-63, 063/779-56-
47, 061/266-77-45,
013/348-139. (192285)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници,
хармо-врата, гаранција. 353-
923, 063/775-96-08. (192287)

СЕЛИДБЕ, станова, крече-
ње, чишћење, паковање
ствари, екипа радника.
064/155-38-13. Сале.
(192306)

ШКОЛА уметничке фото-
графије у Панчеву, мајстор
фотографије Александар
Бренђан. 064/341-43-32.
(192311)

МОМАК 1975, неожењен,
инвалидски пензионер, упо-
знао би девојку ради брака.
064/303-50-15. (СМС)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство о завршеном
основном образовању,
деловод 26/26, 12. VI 1995,
на име Данијела Тот.
(191821)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство о завршеном
VII разреду, шк,. 87/88,
ОШ „Олга Петров” из
Банатског Брестовца на
име Слађана Стојановић.
(191856)

МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би даму сличних
година. 063/877-13-83. 

УСАМЉЕНИ удовац, 56
година жели познанство
усамљене даме за дружење,
године нису битне. Тел.
062/339-277. (191914)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(192159)

ОЗБИЉНА породица одр-
жавала би вашу кућу или
стан за становање. Тел.
062/817-52-14. (192210)

МИ би вама помагали за
оставину у сваком догово-
ру. Тел. 061/278-19-46.
(192210)

ПЕНЗИОНЕР из Панчева
тражи госпођу за заједнич-
ко становање у његовом
стану и вођење домаћин-
ства. 064/123-16-60.
(192321)

ЖЕНСКА особа би гледала,
бринула о старијој женској
особи, без наследника.
063/760-52-31. (192883)

РАЗВЕДЕН, 43 оди-
не,уознао би даму ради
дружења и везе. 064/914-
77-18. (192305)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (192154)

ПРОДАЈЕМ станове на
Копаонику, може замена за
некретнине у Панчеву.
060/312-90-00. 
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 25.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности 

на Студију о процени утицаја затеченог стања 

на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 12. мар-

та 2015. године донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта изградње складишта за

прашкасте адитиве, изградње складишног резервоара

за отпадно уље RS-1 и реконструкције система кон-

дензата, у погону ПЕНГ, у фабрици „ХИП–Петрохе-

мија”, у Панчеву, носиоца пројекта „ХИП–Петрохе-

мија” а. д. Панчево, у реструктурирању,  Спољностар-

чевачка улица бр. 82.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део извештаја Тех-

ничке комисије, као и увидом у достављену докумен-

тацију, којом је констатовано да предметни пројекат

својом реализацијом неће имати негативних утицаја

на животну средину уколико се испоштују прописане

мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја

затеченог стања на животну средину, као и да обезбе-

ди извршавање програма праћења утицаја на животну

средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о проце-

ни утицаја затеченог стања на животну средину. 

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути управ-

ни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30

дана од дана објављивања овог обавештења. (Ф-460)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине , на основу члана 25.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 12. мар-

та 2015. године  донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Изградње зграде с опремом

за хроматографе, изградње зграде новог MCC са TS

6/0,4 KV и изградње зграде манипулације утоварно-

истоварне рампе за етилен, у погону ПЕВГ у фабрици

„ХИП–Петрохемија”, у Панчеву, носиоца пројекта

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктурира-

њу, Спољностарчевачка улица бр. 82.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Тех-

ничке комисије, као и увидом у достављену докумен-

тацију, којом је констатовано да предметни пројекат

својом реализацијом неће имати негативних утицаја

на животну средину уколико се испоштују прописане

мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја

затеченог стања на животну средину, као и да обезбе-

ди извршавање програма праћења утицаја на животну

средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о проце-

ни утицаја затеченог стања на животну средину. 

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути управ-

ни спор пред Управним судом у Београду у року од 30

дана од дана објављивања овог обавештења. (Ф-459)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 25.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу Решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 16. мар-

та 2015. године  донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Доградње зграде котлова,

доградње зграде MCC H-2, изградње складишта за

боце носећих гасова за хроматографе и изградње

складишног резервоара за метанол у погону Етилен, у

фабрици „ХИП–Петрохемија”, у Панчеву, носиоца

пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Тех-

ничке комисије, као и увидом у достављену докумен-

тацију, којом је констатовано да предметни пројекат

својом реализацијом неће имати негативних утицаја

на животну средину уколико се испоштују прописане

мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја

затеченог стања на животну средину, као и да обезбе-

ди извршавање програма праћења утицаја на животну

средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о проце-

ни утицаја затеченог стања на животну средину. 

Решење о давању сагласности на Студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути

управни спор пред Управним судом у Београду у року

од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-462)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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14. марта, после кратке и тешке болести, преста-

ло је да куца срце нашег супруга, оца и деде

РАДОВАНА ЖИВАНОВИЋА 

РАКЕ
Вечно ћемо те се сећати.

Твоји: супруга ЈАСМИНА, синови НЕНАД 

и ПРЕДРАГ, снаје ИВАНА и ИВАНА, 

унуци АЛЕКСА и УРОШ и унука ХЕЛЕНА
(27/191907)

Последњи поздрав на-

шем драгом течи и деди

РАДОВАНУ 

ЖИВАНОВИЋУ

МАРИНА, ДУШАН, 

САША и ТЕОДОРА 

ТАНАСИЈЕВИЋ

(28/191907)

Последњи поздрав мом

драгом зету

РАДОВАНУ 

ЖИВАНОВИЋУ

Твоја свастика 

РУЖИЦА КОВАЧЕВИЋ

(29/191907)

Последњи поздрав ком-

шији

РАКИ
од породице ЖАЛАЦ

(30/191907)

Преминула је моја драга сестра

МИЛИЦА АНУШИЋ

Вољени никад не умиру док живе они који их воле.

Сестра МИРА с породицом
(43/191955)

16. марта 2015. године преминуо је наш драги

РАНКО МИЛОВАНОВИЋ
1933–2015.

Сахрана ће бити обављена 17. марта 2015. године, у 15 сати, на гро-

бљу Котеж, у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ВЕРА, синови НИКОЛА и ДРАГАН, снаје

КРУНА и МИЛА, унуци МИЛОШ и БРАНИСЛАВ, праунуци 

МАТЕЈА и СТЕВАН, као и остала родбина и пријатељи

(55/ф-461)

11. марта 2015, у 91. години, преминула је

наша драга

ГЕНА СТЕФАНОВИЋ

Сахрана је обављена 12. марта 2015, на

гробљу Котеж.

Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА, синови

РАТКО и НЕНАД, снаја СМИЉА, 

зет БУДИМИР, унучад и праунучад

(60/191997)

РАНКО 
МИЛОВАНОВИЋ
Последњи поздрав деда

Ранку од породице 
ЈОЈКИЋ

(116/192231)

Последњи поздрав

МИЛЕНКО 

РАКИЋ

од шурака МАЛИШЕ 

с породицом

(35/191920)

Последњи поздрав зету

МИЛЕНКУ 

РАКИЋУ 

МИКИ

од шурака ВИДОЈА 

с породицом

(78/192047)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛЕНКО РАКИЋ

МИЛОВАНКА 

и ДУШАН БАТИН

(93/192107)

После кратке и тешке болести, 17. марта 2015, преминула је наша

драга сестра и тетка

БОРИШКА МАТЕ
рођ. Керекеш

1930–2015.

Успомене на њу вечно ће чувати у срцима сестра ЖОФИКА с поро-

дицом и сестра ЕРЖИКА с породицом.

Породице СОЛДО, АМБРУШ, ГАЈАН и БИСАК

(133/19277)

Последњи поздрав мајци

ДУШАНКИ 

СМОЉАНОВИЋ

Постоји љубав коју смрт

не прекида и туга коју

време не лечи.

Твоја ћерка ДЕСА

(137/192282)

Последњи поздрав пра-

баки и баки

ДУШАНКИ 

СМОЉАНОВИЋ
С великим поштовањем

и поносом причамо о

теби. Хвала ти за све.

Праунук МИЛОШ,

МАЈА, унука САЊА и

зет ДРАГАН

(138/192282)

17. марта 2015. године

преминула је наша дра-

га мајка, бака и прабака

ДУШАНКА 

СМОЉАНОВИЋ

1930–2015.

Вечно ће бити у нашим

срцима. Хвала јој на

свему.

Ожалошћени: ћерка

МИЛИЦА, зет МИЛЕ,

унук СЛАВИША, снаја

СЛАВИЦА и праунуке

ДИЈАНА и БОЈАНА

(139/192284)

Последњи поздрав мај-

ци и баки

ДУШАНКИ 

СМОЉАНОВИЋ

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Син МИЛОШ, снаја

ЈЕЛЕНА, унук ВЕДРАН

и унука МАЈА 

с породицом

(140/192284)

Захвалница ОРЛ одељењу Опште

болнице Панчево

Примите бескрајну захвалност породице Митевски за

сву пажњу и бригу коју сте пружили нашем оцу и деди

Бранку Митевском. Целом колективу ОРЛ одељења

смо вечно захвални.

Породица Митевски

(163/192381)

Стриче, памтићемо те

заувек

РАНКО

Твоји: братанац ИВАН,

ЗОРИЦА, ЛУКА 

и УРОШ

(54/ф-461)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине , на основу члана 25.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 11. мар-

та 2015. године донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

пројекта Адаптације ПФ секције у фабрици ПЕВГ, на

к. п. бр. 15932, 15933, 15934, 15935, 15939, 15940,

15941 и 15942 КО Панчево 3, носиоца пројекта

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктурира-

њу, Спољностарчевачка улица бр. 82.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Тех-

ничке комисије, као и увидом у достављену докумен-

тацију, којом је констатовано да предметни пројекат

својом реализацијом неће имати негативних утицаја

на животну средину уколико се испоштују прописане

мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја

на животну средину. 

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути управ-

ни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30

дана од дана објављивања овог обавештења. (Ф-458)

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-2-3, укупне површине 9 м2;

локал бр. 5, у ламели Е-2-3, укупне површине 9 м2;

локал бр. 7, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2;

локал бр. 3, 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)
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Последњи поздрав нашој

МИЛКИ ПЕТРОВИЋ
1954–2015.

Поносни смо за све што си учинила за нас. Хвала ти за све.

Син ДЕЈАН, снаја ЗОРИЦА и унука ЛАНА

(106/192186)

10. марта 2015. године преминула је наша драга

МАРИЈА КОСТИЋ
1924–2015.

Заувек ће бити у нашим срцима.

Ожалошћени: синови БУДИМИР и ТОМИСЛАВ,

ћерке БУДИМКА и БОРКА, снаје ЦВЕТА, 

МЛАДЕНКА и БОСИЉКА, унучад и праунучад
(107/192194)

МАРИЈА 

КОСТИЋ

1924–2015.

Драга наша, почивај у

миру!

Твој син ТОМИСЛАВ,

унуци НЕНАД 

и НЕМАЊА

и снаја БОСИЉКА

(40/191942)

Заувек је у нашим срци-

ма тетка Цица

МИЛИЦА 

ТОМАШЕВИЋ
Остају успомене и лепа

сећања.

ЦАЦА и ЈОЦА 

АРБУТИНА и ДРАГАН 

и ТАЊА ФРАНЧЕВ

(108/192198)

МИЛИЦА ЦИЦА ТОМАШЕВИЋ
1927–2015.

Време се поново мери болом. Нема више наше

вољене баке и маме. 

Последњи поздрав од АНЂЕЛЕ и ЗОРАНА
(117/192240)

Последњи поздрав драгој

МИЛКИ ПЕТРОВИЋ

од Дејанових колега из Лабораторије.

(135/192279)

Последњи поздрав драгој колегиници

МИЛКИ ПЕТРОВИЋ

Колектив Микробиологије ЗЗЈЗ

(136/192280)

После краће болести, 16. марта 2015. године, преминула

је наша мила, једина мајчица, остављајући нас у неиз-

мерном и вечитом болу

ДУШАНКА КАРАН
1932–2015.

Ожалошћени: кћерке МИЛИЦА и ДРАГИЦА, 

син ДЕЈАН, унук ДАМЈАН, унука МИЉАНА, 

праунучићи АНА и ЛИАМ, снаје КАТИЦА и АЛИН, 

зетови СРЂАН и РОБЕРТ, сестра МИРОСЛАВА, 

родбина и пријатељи и дугогодишње неговатељице 

ЉУБИЦА и МИЛАДИЈА

Испраћај наше миле мајчице одржаће се у суботу, 21.

марта, у 11 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
(154/192304)

Преминуо је наш вољени

ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ
дипл. инж. електротехнике

15. XI 1931 – 17. III 2015.

Сахрана ће бити обављена 19. марта 2015, у 12 сати, на Новом гро-

бљу. 

Ожалошћени: супруга РАДМИЛА, синови ПРЕДРАГ и ДЕЈАН, 

снаје ЈАДРАНКА и РУЖА, унуци МИЛА и МИЛОШ 

и остала родбина и пријатељи

(142/192290)

ЉУБА

Мом добром Љуби хвала за све.

Његова РАДМИЛА
(143/192290)

Дубоко растужени опраштамо се од

ЉУБЕ ЈОВАНОВИЋА

Остаћеш у нашим срцима и најлепшим успоме-

нама. Почивај у миру!

ПРЕДРАГ, ЈАДРАНКА и МИЛА
(144/192290)

Последњи поздрав оцу, свекру и деки

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ

Био си нам снага, узор и подршка.

Никада те нећемо заборавити.

ДЕЈАН, РУЖА и МИЛОШ
(145/192240)

Последњи поздрав ком-

шији

ЉУБИ 

ЈОВАНОВИЋУ

од Скупштине

станара у Др Синише

Станковића 4

(146/192290)

Последњи поздрав по-

штованом

ЉУБОМИРУ 

ЈОВАНОВИЋУ

од пријатеља 

ЈУЛИШКЕ и ЈОШКЕ

с породицом

(147/192242)

На вест о смрти нашег дугогодишњег радника

ЉУБОМИРА ЈОВАНОВИЋА
пензионера „Електровојводине”

изражавамо искрено саучешће породици покој-

ника.

„Електровојводина” д. о. о. Нови Сад

Електродистрибуција Панчево
(152-Ф-464)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав дра-

гој прији

МИЛКИ

од прије ЈАГОДЕ 

и пријатеља ЛУКЕ

с породицом.

(156/192344)

Драгом пријатељу и куму

ЉУБИ ЈОВАНОВИЋУ

последњи поздрав од породице МИТЕВСКИ
(164/192381)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 19. март 2015.26

13. марта 2015, у 48. години, преминуо је наш вољени

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ СУЛА

Поносни смо што смо те имали, а неизмерно тужни што

смо те тако рано изгубили.

Утехе нема, празнина у срцу заувек остаје и с нама ћеш

бити увек у нашим срцима. Воли те твој Срчко.

Заувек твоји: супруга БИЉАНА, ћерка НАТАША, син

МАРКО, мајка ЉУБИЦА и ташта ЛИНА
(14/191868)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ

од колеге ДУШКА КОЛАРСКОГ, 

НЕНАДА ЂОРЂЕВИЋА и РАНКА МЕДАНА

(42/191945)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ 

СУЛИ

Породица ПЕЈАКОВИЋ
(17/191871)

Поштовани

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ

Течо, недостајаће нам

твој осмех.

Твоја МИЦА, МИЛАН 

и НИКОЛА

(76/192044)

Поштовани

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо

те изгубили.

Ташта ЛИНА
(79/192050)

Последњи поздрав дра-

гом сестрићу

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ

од ујака ДРАГАНА 

с децом

(130/192165)

С тугом се растајемо од

нашег драгог

ДРАГАНА 

КОВАЧЕВИЋА

Ујка, ујна, МИЊА 

и МАЈА

(129/192264)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ДРАГАНУ

од станара зграде

у Руђера Бошковића

17 и 19

(57/191986)

Последњи поздрав пријатељу, брату и другу

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ 

СУЛИ

Породица ГЛИГОР
(86/192095)

ДРАГАН СУЛА КОВАЧЕВИЋ

Брате мој, знам да се вратити нећеш. Бол и туга

су остали, али те не дамо из наших срца.

Твој брат СЕНКО с породицом и деда БОЖОМ
(16/191870)

Време никад избрисати

неће сећање на тебе

ДРАГАН

Породице ГАБОРОВ 

и НИКОЛИЋ

(58/191986)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ 

од ЛЕКЕ, СИНИШЕ,

ЂУРЕ, СИМКЕТА, 

ГЛУКИЈА, РАДИВОЈА,

ВЛАДЕ, ИГОРА, 

СТАВРЕ, ЧОМБЕТА,

ЗВОНКА, ШАРЦА,

СТАНКА, СЛАЂЕ, 

ЖИКЕ, УРКЕТА, КУРТЕ

и СОКОЛА

(70/192032)

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ 

СУЛА

Последњи поздрав

Марковом тати 

од одељења III-8 

и разредног старешине

Ане Дангубић.

(50/191908)

Поштованом

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ

Последњи поздрав 

нашем Сули од ПЕТРА,

НАТАШЕ, ДУШАНА 

и НИКОЛЕ

(84/192083)

Драгом пријатељу по-

следњи поздрав

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ 

СУЛА

од БАЛТЕ с породицом,

Велика Британија

(87/192096)

Великом пријатељу

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ СУЛИ
Заувек ћемо те памтити и нека те анђели чувају!

Породица МИОДРАГА и СЛАВИЦЕ ЈОВАНОВИЋ

(82/192064)

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ СУЛА
Последњи поздрав великом човеку и другу.

ШАКИ, СНЕЖА, ОКИ, ЉИЉА, НЕРТА, КРЛЕ, СЛАЂА,

ЕГА и ЈАСМИНА

(92/192103)

Последњи поздрав дру-

гу и пријатељу

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ 

СУЛИ

ЖУНКЕ, МАРКО 

и БОЖА

(68/192030)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ 

СУЛИ

Породица ДОСТИЋ

(69/192030)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном пријатељу

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ

ДУШАН, ВЕРИЦА и ЈАСМИНА

(15/191869)

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ
Прерано си нам отишао... Пуно лепих успомена си нам

оставио.

Воле те ГОЈЛИ, ТАЊА, АЦКО и ПЕЂА

(33/191911)

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ

Почивај у миру!

СРЂАН, ЗОРАН, 

МИЋКО, ХОЛОК, 

КОСТИЋ и КОВАЧ

(105/192183)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Последњи поздрав

Остаћеш заувек у нашим срцима, куме наш вољени.
Неутешни: ИВАНА, ЈОВАНА и НЕЦА ТАТАРОВ

(18/191872)

Последњи поздрав бра-

ту Драгану

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ

од једине сестре ЦАЦЕ

с породицом из Чачка

(19/191873)

Последњи поздрав

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ СУЛА
Почивај у миру! Живећеш заувек у нашим срцима.

Твоји: НАТАША и СИНИША

(20/191874)

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ
Заувек ћеш остати једини прави искрен пријатељ у на-
шим срцима.

Твоји пријатељи: БУРГИЈА, МАЈА, СТЕФАН, 
ИВАН и ИНА

(26/191900)

Последњи поздрав на-

шем

ДРАГАНУ

и нека му је вечна слава!

Породица ВЕСИЋ, 

ујкини

(37/191924)

Последњи поздрав зету

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ

од његове сваје ТАЊЕ,

паше ДРАГАНА, МАЈЕ

и НИКОЛЕ

(38/191926)

Последњи поздрав сестрићу

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ
Остаје нам туга и трајно сећање.

Ујак МИЋА с породицом

(61/192092)

Поштовани

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ
Увек ћеш бити с нама.

Паша ЗОРАН, сваја СИЛВИЈА и баба ИРЕНА

(75/192044)

Последњи поздрав 

ДРАГАНУ 

СУЛИ

од колега ГОРАНА,

АРАМБАШЕ и СЛОБЕ

(109/192202)

Последњи поздрав

СУЛИ

Много је лепих тренута-

ка које ћемо вечно пам-

тити.

С нама ћеш бити увек у

нашим срцима.

Породица 

МЛАДЕНОВИЋ

(132/19227)

13. марта 2015, у 78. години, после дуге и тешке болести, преминуо је

МИЛЕНКО РАКИЋ МИКА
1937–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима вољен и незаборављен.

Ожалошћени: супруга СЛАВКА и деца ДРАГАНА и ДРАГАН

(88/192097)

МИЛЕНКО РАКИЋ МИКА
1937–2015.

Чуваћемо у срцима успомену на најбољег оца и

деду.

Ћерка ДРАГАНА, унук МАРКО, унука 

КАТАРИНА и зет ПРЕДРАГ
(90/192097)

Последњи поздрав Дра-

ганином тати

МИЛЕНКУ 

РАКИЋУ

ТАЊА, ГАГА, МИМА,

РАЈКА и ЈАСМИНА

(8/191850)

Последњи поздрав драгом сину, супругу, оцу и деди

ЈОВАН ПРЕДА ПУРА
24. IV 1949 – 14. III 2015.

Неутешна породица: мајка ДЕСА, супруга ДАНКА, ћерке ЖАНА,

ДУДА и ГАГА, унуци УРОШ, АНА, ДУШАН, ЛАЗАР и МАРИЈА 

и зетови НЕША, ЖЕЉКО и ДРАГАН

(74/192036)

Свака генерација би

требало да има једног

Јову Пуру.

А ја сам имао срећу да

га имам и као ујака и

као брата, и као прија-

теља.

Нека те сада анђели 

чувају, а сигурно ћеш

увек бити у мислима

твојој снајки ГОГИ 

и сестрићу ГОРАНУ.

(44/191936)

ЈОВАН ПРЕДА ПУРА

Јуначино наша, заувек ћемо те чувати од заборава.

Твоја ДАНКА, ЖАНА, ДУДА и ГАГА
(71/192036)

Последњи поздрав при-

јатељу

ЈОВАН 

ПРЕДА ПУРА

од ЂУРИЦЕ и ВЕСНЕ

(73/192036)

Нашем драгом пријатељу

ЈОВАН 

ПРЕДА

Последњи поздрав од

пријатеља ДУШКА 

и АНГЕЛИНЕ 

МАРКУШЕВ

(72/192036)

МИЛЕНКО 

РАКИЋ МИКА

Последњи поздрав.

ТОМКА и МИЛЕ

(85/192084)

МИЛЕНКО РАКИЋ МИКА
1937–2015.

Хвала ти за све.

Син ДРАГАН, унук ОГЊЕН, унука САРА 

и снаја НАДА
(89/192097)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ 

РАКИЋУ

од колектива ВЕС-а

(77/192045)

Збогом заувек, вољени

друже

МИКА 

РАКИЋ

1937–2015.

Опраштам се од великог

човека, вољеног и

искреног друга, мог узо-

ра и узора његових нај-

милијих. Нека му је веч-

на слава и хвала на свим

доброчинствима која се

не могу побројати.

ДУШКО МАТИЋ

(83/192071)

Последњи поздрав дра-

гом

ЈОВИ ПУРИ
Његов ЗЕЦ с породицом

(153/192300)
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МИЛЕНА 

ЈОВАНОВИЋ
2012–2015.

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се у
суботу, 21. марта 2015, у
11 сати, на Новом гро-
бљу, давати трогоди-
шњи помен.
Породица ЈОВАНОВИЋ

(155/192315)

21. марта 2015. навршава се шест месеци

откад ниси с нама

ДРАГАН РАШИЋ
1971–2014.

Бескрајно нам недостајеш. Сваког дана

све више и више. Волимо те и заувек ћемо

те волети.

Твоји најдражи ДРАГАНА, НЕМАЊА, 

ЈЕЛЕНА и МАЈА

(165/192386)

Прошле су две и по го-

дине од смрти мога оца

МИЛОСАВА 

ФИЛИПОВИЋА 

ФИЋЕ

Драги мој тајо, још ми

пуно недостајеш, тек

сад схватам колико је

храбро живети слеп и

нем, а волети свет и жи-

вот. Никада те нећемо

заборавити.

Супруга КАТА 

и ћерка ВЕРА

(167/192390)

Годишњи помен брату

ЖИВОРАДУ ПЕРОВИЋУ

од брата МЛАДЕНА с породицом

(168/4601)

С неизмерном тугом у срцу обавештавамо род-

бину и пријатеље да је наш

НЕБОЈША ОБРАДОВИЋ ЦАЛЕ
1977–2015.

изненада преминуо и оставио нас с тугом и бо-

лом заувек сломљеног срца.

Супруга ИВАНА, син ЂОРЂЕ, ћерке ЕМИЛИЈА 

и мајка НАДА
(118/192250)

Последњи поздрав једи-

ном брату

Зар ми те је Бог морао

узети?

Сестра те никад неће за-

боравити. Увек ћеш би-

ти у мом срцу и души.

Твоја сестра ЖАКЛИНА

(119/19220)

Вечно ћемо те се сећати

и волети.

Твоји: сестрићи 

БОЖА, БОКА 

и ЈОЦА и зет ГОЈКО

(120/192250)

Последњи поздрав во-

љеном

НЕШИ

од сестре НАНЕ, брата

МИЛОША и тетке ЈОКЕ

(121/192250)

Време пролази, успомена на твој стални осмех и

на твоју доброту не пролази

НЕБОЈША ОБРАДОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја свастика ЈЕЛЕНА, паша ИЛИЈА 

и АНДРИЈА
(122/192251)

Тужни смо што смо га изгубили, поносни што смо га

имали

НЕБОЈША ОБРАДОВИЋ
Твој таст МИРКО и ташта ЗОРИЦА

(123/192251)

Последњи поздрав нашем драгом и увек насме-

јаном куму Цалету. Заувек ћеш нам остати у ср-

цима и драгом сећању.

Кум МУСА са сином ИЛИЈОМ
(124/19255)

Последњи поздрав зету

ЦАЛЕТУ
од свастике ДРАГАНЕ и 

зета ДАВОРА с породицом

(125/192257)

Последњи поздрав зету

ЦАЛЕТУ
од стрица НОНЕТА,

стрине ЉУБИНКЕ 
и баке МИЛАНКЕ

(126/19257)

Последњи поздрав зету

ЦАЛЕТУ
од свастике ДАНИЈЕЛЕ

и зета НЕБОЈШЕ 
с породицом

(127/192257)

Последњи поздрав

ЦАЛЕТУ
Увек ћемо те се сећати.

ВЛАДА и ЈЕЛЕНА 
с породицом

(148/192294)

13. марта 2015. преминуо је наш вољени

ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ
1967–2015.

Вечно ћеш живети у нашим срцима. Нека те ан-

ђели чувају!

Заувек ожалошћени: мајка НАДЕЖДА, 

брат ВУКАШИН с породицом и ДУШАН 

и БОШКО с породицама
(157/192349)

Последњи поздрав

ЕВИ 

ЂОРЂЕВИЋ

ВЕРИЦА и КАТА 

ФИЛИПОВИЋ

(166/192381)

Последњи поздрав оцу

МАНОЈЛУ 

БОЖИЋУ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ћерка СТОЈАНКА 

с породицом

(149/192297)

Последњи поздрав оцу

МАНОЈЛУ 

БОЖИЋУ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ћерка ВОЈИСЛАВКА 

с породицом

(150/192297)

Последњи поздрав тасту

МАНОЈЛУ 

БОЖИЋУ

од зета ВЕНЦЕЛА 

с децом

(151/192297)

Тужна срца и с болом опраштамо се од наше

драге мајке и баке

ДРАГИЦЕ МАСЛИЋ

која је преминула 16. марта 2015, у 81. години.

Почивај у миру! Никад те нећемо заборавити.

Твој син БОРА, снаја МАРИЈА, унука ДАНИЕЛА

и унук БАНЕ с породицама
(159/192371)

Драга баба Драга

Ко ће ме звати сунце

моје? Ко ће ми се јако

обрадовати и бити по-

носна на мене? Празно

је све! Остаће увек

успомена на тебе!

Последњи поздрав од

твог унука БАНЕТА с

породицом

(160/192371)

Последњи поздрав баба

ДРАГИЦИ
Ово је била твоја последња жеља да кад одеш да ти
посветим пар речи, без којих сам тренутно остала.
Ко ће ме дочекати на твом прагу? Давати подршку,
увек исправно саветовати? Питам се ко, и јако ми
је тешко. Знам да си сада са дедом. Обоје сте ми пу-
но значили и никад вас нећу заборавити.
Почивај у миру!

Твоја ДАЈКА с породицом
(161/192391)

Последњи поздрав баба

ДРАГИЦИ
од БРАНКА 

с породицом

(162/192371)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЛАН АНКАЈЦАН

Колектив ЈКП-а Водовод 

и канализација Панчево
(1/Ф-456)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Драгом куму и пријатељу

ИВАН 

МИЛАДИНОВИЋ
1968–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Кумови 

БОГДАНОВИЋИ 

и пријатељи

ВУЈАШКОВИЋИ

(131/192267)
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НЕНАД 

РОГИЋ

19. III 1968 – 18. VII 1991.

Породица

(59/191988)

НЕНАД 

КАПЕТАНОВИЋ

шест година

Мајка МИЛИЈАНА,

брат ДРАГАН, 

ћерка МИЛИЦА 

и супруга СЛАЂА

(62/192005)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА 

ЕРДЕЉАН
26. III 2014 – 26. III 2015.

Мама, људи које волимо

живе вечно.

Синови РАЈКО 

и ДРАГАН

с породицама

(65/192022)

16. марта 2015. навршило се пет година откако сам заувек остао

без мог драгог тате

МАРЦИ БЕРАЦКА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2015.

Већ пет жалосних и тешких година, тата, прошло је без тебе. Вре-

ме не може избрисати успомене на тебе и мајку, која ме је, убрзо

после тебе, такође оставила. Увек ћете бити у мојим мислима и у

болном срцу.

Нек анђели буду с вама!

Заувек ожалошћен ваш син МИРКО

(81/192063)

21. марта 2015, у 11 сати, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем вољеном

МИЛЕ ПОПОВ

Бол и туга за тобом не престају.

Супруга ЈЕЛЕНА, синови ДЕЈАН и ВЛАДИМИР,

снаје СТОЈАНА и МАРИЈА и унуци

БРАНИСЛАВ, АЛЕКСАНДАР, АНЂЕЛИЈА 

и АЛЕКСАНДРА
(91/192100)

21. марта навршавају се

четири године откад

није с нама наша воље-

на супруга и мајка

БИЉАНА 

ГОЈКОВИЋ

2011–2015.

Заувек твоји: ГОРАН 

и деца

(94/192109)

22. марта 2015. навршавају се три године од од-

ласка наше вољене супруге, мајке и бабе

ДУШАНКЕ МИЛОВАНОВИЋ
1946–2012.

Речи су премале, заборав не постоји за твоју до-
броту и племенитост коју си нам поклањала и
обасипала нас док си била с нама. Вечно ћеш
живети у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруг БРАНКО, син ПЕТАР 
с породицом и кћи МИРЈАНА с породицом

(98/192136)

Четрдесет дана туге и

бола за најплеменити-

јим човеком на свету

ДУШАН 

ДЕЈАНОВСКИ
Јабука, Немачка

Волеће те и чувати од

заборава зет ЗДРАВКО

с породицом

(99/192132)

Сећање на вољеног су-

пруга и оца

ДРАГАН 

БАЛАН

поводом четворогоди-

шњице од смрти.

Неутешне: супруга

РАДМИЛА и ћерке 

САЊА и ДРАГАНА

(100/192139)

СЕЋАЊЕ

КОСОВКА 

ВЕСЕЛИНОВИЋ
23. IX 2014 – 23. III 2015.

С поштовањем син РАДЕ с породицом
(104/192175)

24. марта 2015. навршавају се две године откако није с нама наш

драги

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.

Никада те нећемо заборавити.

Супруга ЂУВЕЗА, син ДУШАН и ћерке ДУШАНКА 
и ДРАГАНА с породицама

(112/192227)

СЕЋАЊЕ

на годишњице смрти

МАРИЈА             СЛАВКА              МИРА

РИСТИЋ           ЖЕГАРАЦ             СТАН
Никада вас нећемо заборавити.

Ваши: ЉИЉАНА и ИВИЦА РИСТИЋ

(80/192060)

23. марта навршава се девет година откако није

с нама наша драга

МИРЈАНА СТАН

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

недељу, 22. марта, у 11 сати, на Католичком гро-

бљу, посетити њену вечну кућу и подсетити се на

дане проведене с њом.

Породица
(56/191988)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 21. марта 2015, с почетком у 11 сати, на

Католичком гробљу, у Старчеву, давати шесто-

месечни помен  нашем драгом

ДРАГОМИРУ ЈАНКОВИЋУ
1937–2014.

Време пролази, али туга не. Много је разлога да те
вечно памтимо и с поносом од заборава чувамо.

Његова супруга ДОБРИЦА и ћерке ВЕСНА 
и СНЕЖАНА с породицама

(128/фћ463)

Сећање на драге родитеље

ТРИЧКОВИЋ

СМИЉА                ЉУБОМИР
1929–2010.                            1927–2010.

С поносом и љубављу чувам вас у свом срцу и

мислима.

Ћерка ВИДОСАВА
(41/191944)

22. марта пролазе три

године од одласка моје

драге маме

ЛУЧКА 

ПЕТКОВ

Заувек тужна њена

ВЕСНА

(66/192024)

У суботу, 21. марта 2015, даваћемо годи-

шњи помен нашем драгом оцу

ЖИВОРАДУ ПЕРОВИЋУ

Ћерке ДОБРИНКА и ВИТОМИРКА, 

зетови ВЛАДИМИР и ВИДОСАВ и унуци

МАРКО и ДАРКО

(45/191957)

СЕЋАЊЕ

Прошло је дванаест година откад с нама није

наш

МИЛАН БЈЕЛИЦА
20. III 2003 – 20. III 2015.

Успомену чувају његови: МИЛАН, ЂОРЂЕ, 

ВЕРИЦА и ГАНЕ
(141/192288)

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

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

СЕЋАЊЕ

ТАЊА ВИГ

2006–2015.

Никада те неће 

заборавити мајка 

ГОРДАНА, отац 

МИЛИВОЈЕ и брат 

САША с породицом

(6/191845)

МАКИ
Увек ћеш бити у нашим

срцима.

ТОЗА, СТАНИКА, ЦЕЦА

и СНЕЖА

(34/191915)

23. марта навршавају се две године откад

је твоја душа прешла у неки бољи свет

МИРЈАНА ВИЈАТОВ
рођ. Сучевић

Све ово време ти си с нама у нашим ми-

слима, срцима и осећањима. Док ми жи-

вимо, живећеш и ти. Волели смо те и во-

лећемо те увек.

Твоји: САНДРА, ЕДИ и БУКИ

(39/191938)

Дванаест година није с нама наша

АНА ЛОЈАНИЦА
24. III 2003 – 24. III 2015.

С љубављу чувамо те у срцу и мислима.

МИЋА и МИРЈАНА
(46/91958)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у суботу, 21. марта 2015, одржати

шестомесечни помен нашем 

БОГДАНУ ПЕТРОВИЋУ

Помен ће бити у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу, у Панчеву.

Породица

(47/191959)

У петак, 20. марта, даваћемо деветогодишњи помен на-

шој вољеној

МАРИЈАНИ ЈОЈКИЋ
рођ. Миловановић

Постоје ране које време не лечи, постоје сузе које ветар

не брише, погледи који те свуда траже и срца у којима

живиш вечно.

Твоју младост, лепоту, мио лик и доброту чуваћемо зау-

век.

Твоји најмилији
(51/ф-461)

Године туге пролазе, али не бришу бол и сећање на нашу

МАРИЈАНУ
С љубављу је помињу: баба ВЕРА, брат БРАНИСЛАВ,

стриц ДРАГАН и стрина МИЛА

(52/ф-461)

Мацо, године лете, а

твој лик се не брише из

наших срца.

МАРИЈАНА

Воле те твоји: БАТА,

ИВА, ЗОКА, ЛУКА 

и УРОШ

(53/ф-461)

Прошло је девет година откако смо остали без

тебе и твоје љубави, твог осмеха и твоје снаге

ТАЊА ВИГ
1972–2006.

Кћерка КАТАРИНА, син МИХАЈИЛО, свекрва

ИВАНКА и супруг АЛЕКСАНДАР
(63/192010)

МАРИЈАНА 

ЈОЈКИЋ

Много је разлога да те

вечно памтимо, с поно-

сом помињемо и с по-

штовањем од заборава

чувамо.

Кумови ТОМОВИЋИ

(113/192231)

МАРИЈАНА 

ЈОЈКИЋ

Ниједна година не мо-

же те избрисати из на-

ших срца.

Породице: 

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ, 

ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

(114/192231)

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

У сваком минуту, у нашем дому увек присутна, у

нашим срцима никад незаборављена. Заувек за-

једно.

Супруг БОЈАН, синови МАТЕЈА и СТЕВАН, 

свекар, свекрва и девер ДЕЈАН
(115/192231)

25. марта навршава се

пет година откако није

с нама наша драга

ЈЕЛЕНА 

МАНДИЋ

1925–2010.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Твоји: РАДА и ћерка

БИЉАНА с породицом

(49/191966)

tt

МАРИЈАНА 

ЈЕШИЋ

рођ. Грега

18. III 2011 – 18. III 2015.

Миса задушница биће

одржана 22. марта 2015,

у 10 сати, у Католичкој

цркви.

Почивала у миру Бож-

јем!

Тугује и моли за њу син

НЕНАД

(97/192126)

19. марта навршава се осам тужних година откад

с нама није наша вољена

ЛЕПОСАВА МИЛОШЕВИЋ

У нашим срцима увек си била и заувек ћеш остати.

Супруг РАДОМИР и син ИВАН
(95/192112)

21. марта, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо

четрдесетодневни помен

СЛАЂАНИ ПЕТРОВ
1965–2015.

Увек присутна у нашим мислима с најлепшим

успоменама.

Мама ЈОВАНКА, тата ТРИПКО, супруг САША,

ћерка АЊА, син АЛЕКСА и сестра ГОСПАВА 

с породицом
(111/192213)

ГОРАН 

РАДИЋ

25. III 2009 – 2015.

Туга за тобом је део на-

ших живота, вољени

брате Горане.

ЗОРИЦА и БРАНКА 

с породицама

(110/192204)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ 

ЧАВИЋ

1997–2015.

ДРАГАН, ЗОРИЦА, 

СТЕВИЦА и ЉУБИЦА

(102/192150)

Пре четрдесет дана напустила нас је наша другарица

ДАНА КАПЛАР

Актив жена Клуба у Карађорђевој улици 20

(96/192121)

СТЕВАН 
НИКОЛАЈЕВИЋ

2009–2015.
Супруга ДРАГИЦА 

и ћерке МАРИНА и 
СНЕЖАНА с породицама

(134/192278)
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19. марта навршавају се

три године откако није

с нама наш драги Обрад

ОБРАД 

ЈОЖИКА 

1929–2012.

Вечно ћеш остати у на-

шим срцима.

Неутешни: супруга

НОВКА, син ВЛАДАН,

снаја РАДА, 

унуке и праунуци

(2/191839)

Увек си ту у нашим ми-

слима и срцу

ДРАГАНА
Твоја тетка РУЖИЦА с

породицом

(3/191550)

СЕЋАЊЕ

ИВАН БАТА МАТЕЈИЋ
24. III 2008 – 24. III 2015.

Седам година је прошло, а ми те и даље с поно-

сом спомињемо свакога дана и с љубављу чувамо

у срцима.

Супруга МИРЈАНА, ћерке ИВАНА и СВЕТЛАНА,

зетови ДРАГУТИН и ДУШАН и деда Батини 

најмилији унуци ДУЊА, МАТЕЈА и ИВАН
(4/191841)

22. марта навршава се десет година откад није с нама наш драги

Лаза – брат, ујак и шурак

ЛАЗАР МИЛОШЕВ
1942–2005.

Ни бол, ни тугу време не брише, што иде даље, боли све више!

Сваког си дана с нама у мислима, остао си заувек у нашим срцима!

Сестра, сестричина и зет

(5/191844)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВА 

ДАМЊАНОВИЋ

19. III 2009 – 19. III 2015.

Много нам недостајеш.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(7/191847)

19. марта навршава се осам година откад није с

нама

ВОЈИСЛАВ СТОИМЕНОВ
1959–2007.

По доброти те памтимо, с љубављу и поносом по-

мињемо, а од заборава чувамо.

Твоје сестре
(9/191853)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН 

ЋУРЧИЋ
2011–2015.

Заувек ћеш бити у мом

срцу.

Твоја ЉИЉАНА

(10/191854)

21. марта 2015. године, у 12 сати, на гробљу

Котеж, одржаће се годишњи помен нашем

вољеном оцу, тасту, деди и прадеди

ЉУБОМИРУ ПАВЛОВИЋУ

Ћерке ЉИЉАНА и ПЕРСИДА 

с породицама

(11/191861)

21. марта 2015, у 11 са-

ти, на Новом гробљу, да-

ваћемо шестомесечни

помен нашој вољеној

СЛАЂАНИ 

ЛУПУЛОВ

Заувек у нашем срцу.

Твоји најмилији: ћерка

ЈАСМИНА, зет ЗОРАН,

отац РАТКО, мајка

ДИНКА, сестре БЕБА 

и ГОЦА, зетови ИВАН 

и ДАМИР, сестричина

АДЕЛА и сестрићи

ЖИКА и ЖЕЉКО

(12/191863)

РАДЕ 

СТАНКОВИЋ

2008–2015.

Време пролази, али се-

ћања остају заувек.

Твоји најмилији

(13/191867)

СЕЋАЊЕ

СЛОВЕНКА 

МАРКУШ

2000–2015.

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(21/191878)

Седмогодишњи помен

МОМИР 

ПАПИЋ

2008–2015.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(22/191883)

Сјећање на брата

ЧЕДУ 

ПЕТРОВИЋА

21. III 2005 – 21. III 2015.

Красиле су те све нај-

лепше људске особине.

Заслужио си доживотно

сећање.

Сестра МИЛКА

с породицом

(23/191888)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДО 

ПЕТРОВИЋ

2005–2015.

Тата, рано смо се раста-

ли, а твој савет никад

нисмо заборавили.

Твоји синови 

с породицом и мамом

(24/191890)

СЕЋАЊЕ

КЕПИЋ

КОСТА                 ДРАГИЦА
1975–2015.                          2006–2015.

Време не може избрисати сећање на драге роди-

теље.

Син СТЕВАН и ћерка МИЦА
(25/1918939

21. марта 2015. даваћемо годишњи помен супру-

зи, мајци и баки

ВИДОСАВИ СТАНКОВИЋ
васпитачица

Видо, отишла си на небо пре годину дана, али

бол и туга не пролазе.

Не знамо како ти је горе на небу, али знај да

нам много недостајеш – мени супругу ЂОРЂУ,

сину ИГОРУ, снаји БЈАНКИ и унуку НЕНАДУ
(31/191909)

МАРА ЂУРИЋ

1995–2015.

Двадесет је година про-

летело, али није избри-

сало сећања и тугу.

Твоја ћерка АНЂА 

с породицом

(32/191910)

21. марта 2015. године,

у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо једного-

дишњи помен нашем

вољеном

ЉУБИШИ 

ПУРКОВИЋУ

Недостајеш нам.

Твоји: тата, мама и твој

батица

(36/191923)

Прошло је шест месеци откад није с нама наш драги

АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ДРАГАН с породицом

(48/191960)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН 

С. ЗЕНГ

2005–2015.

Време пролази, али се-

ћања остају заувек.

Твоји најмилији

(64/192019)

Шестомесечни помен

СЛОБОДАН 

ШАЈИН

Нећемо те никада забо-

равити.

Твоји најмилији

(67/192026)

Недостајеш нам најмного-

пуније

ЉУБИША 
ПУРКОВИЋ
МИЛИЦА и ЖЕЉКО

(103/192164)

ЉУБИЦА 
ПЕТКОВИЋ

2005–2015.
Заувек у срцима твојих

најмилијих

(101/192140)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР 

СТЕФАНОВИЋ 

МАЧКОЊ

2006–2015.

С љубављу и тугом чува-

мо успомену на тебе.

Твоја породица

(158/192363)
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Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Долазак пролећа донеће вам
мање проблеме са синусима и
повремене главобоље, али то вас
неће спречити да се максимално
ангажујете на пословном плану.
Могућ сусрет са старом љубављу
22. марта.

Мањи стомачни проблеми по-
четком седмице последица су
напетости у вези. Бићете послов-
но ангажовани. Све што плани-
рате, ићи ће вам од руке. Већи
добитак очекујте око 22. и 24.
марта.

Ових дана бићете толико опте-
рећени својом финансијском си-
туацијом да ће вас на тренутке
хватати паника. Разговори и
преговори о послу пољуљаће ва-
ше самопоуздање. Проблеми с
грлом.

Новац вам долази с више стра-
на, али за планове које имате, то
је недовољно. Ипак, одолите како
знате и умете и немојте се заду-
живати. Могуће су респираторне
инфекције због пада имунитета.

Пословно сте ангажовани, а уз
помоћ блиског пријатеља можете
очекивати и повољан развој до-
гађаја. Могућ је и премештај на
боље радно место. Смирите се и
пазите шта причате.

Звезде су вам наклоњене. Ва-
трени љубавни однос само ће
вам дати ветар у крила. Решиће-
те своје пословне прилике на
најбољи начин, па ћете и сами
бити изненађени сопственим
успехом.

Најбоље би било да се мало
одвојите од свега. ако можете,
отпутујте некуд и пустите да се
ствари смире, па ћете имати и
бољу слику свог емотивног живо-
та. Ново познанство могуће је
23. у вечерњим сатима.

Помало сте напети, али немате
разлога за то. Опустите се и ужи-
вајте у вези која има све тенден-
ције да прерасте у нешто трајни-
је. Још мало се стрпите и плано-
ви које имате оствариће се боље
него што сте очекивали.

Ове седмице ће вас мучити про-
блеми с грлом. Нажалост, нећете
имати времена да се одмарате
јер вам следи једна интензивна
пословна недеља. Имаћете кон-
такт са страним фирмама, а мо-
гућ је и одлазак на пут.

Тренутно најмање размишљате
о љубави, али особа с којом сте
у неформалном односу све више
вам заокупља срце и мисли. Не-
надани добитак ће вас пријатно
изненадити.

Опустите се и покажите парт-
неру своја осећања. Пословна
ситуација није сјајна, али немате
много разлога да се жалите.
Пробајте да одвајате нешто нов-
ца са стране. Измирите своје
обавезе.

У изгледу су добри послови, а и
већи финансијски добици. Будите
опрезни коме се поверавате – ни-
како не износите јавно своје иде-
је и планове. Могућа је страсна
авантура, без обзира на статус.

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
17. фебруара: Зоју – Људмила и Миодраг Марков; 18. фебруара: Викто-

рију – Кристина Бабин и Марко Ивановски; 22. фебруара: Машу – Слађа-

на и Данијел Немечек,  Анастасију – Душанка и Братислав Ненић; 24. фе-

бруара: Анђелу – Сузана Николић и Владимир Живанов; 26. фебруара:

Лану – Сања Опанчина Стојанов и Жива Стојанов; 2. марта: Љубицу – Је-

лена Мојин Савић и Марко Савић; 3. марта: Елену – Тијана и Иван Гмијо-

вић; 6. марта: Милицу – Радмила и Драган Радановић. 

Добили сина
17. фебруара: Стефана – Бранка Савић, Филипа – Меланиа Томашик и

Саша Гебер; 20. фебруара: Данијела – Марија Јовановић и Томислав Стој-

ков; 21. фебруара: Страхињу – Љиљана Свирчев, Данила – Анита Миле-

новић и Жељко Стојановски; 23. фебруара: Луку – Сандра и Никола Јеф-

тић, Огњена – Јасна и Александар Дракулић; 26. фебруара: Лазара – Сла-

ђана и Јован Јованов, Ђорђа – Емина Анђелковић Вељковић и Златибор

Вељковић;2. марта: Халима – Мартина Кајтазовић и Наим Хајризај; 3.

марта: Душана – Стојанка и Славко Радојчић; 4. марта: Огњена – Алек-

сандра и Золи Блажек, Јована – Јелена и Вукашин Ристић.

ВЕНЧАНИ

7. марта: Марина Берацка и Драган Кромбергер, Марија Станковић и Бо-

риша Јовановић, Дијана Станковски и Милош Ружић; 12. марта: Санела

Кучевић и Жељко Борлин.

УМРЛИ

5. марта: Нада Голубовић – 1933; 6. марта: Катарина Блаженић – 1933,

Милојко Танасијевић – 1937, Мирко Чакован – 1928, Богољуб Јешин –

1944, Милица Анушић – 1922, Ева Ђорђевић – 1927, Стевка Митровић –

1952, Вероника Антал – 1931, Ђорђе Маринковић 1955; 7. марта: Јордан

Младеновић – 1928, Ержа Бисак – 1925, Имре Ковач – 1928, Илија Левен-

тијевић – 1932, Радиша Петровић – 1930, Јелена Јовић – 1941, Ева Мај-

длен – 1936, Вељко Поповић – 1938, Драгица Митић – 1935; 8. марта: Ева

Живанов – 1934, Сава Ратков – 1935, Нада Стојков – 1927; 9. марта: Гор-

дана Биро – 1970, Јово Богојевић – 1928, Слободан Блажевски – 1944; 10.

марта: Мара Хордођи – 1930, Миодраг Петровић – 1957; 11. марта: Бран-

ко Митевски – 1936, Гена Стефановић – 1924, Душко Милојевић – 1951,

Стојан Илијевић – 1932; 12. марта: Милица Томашевић – 1927. 

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

РЕШЕЊА – Укрштеница: атест, вихор, Лептокарија, арео-

паг, тач, ти, расол, ча, уја, Линеман, распоредити, актив,

Талин. Магични лик 6 х 10: бродарство, издерати се, старо-

модно, нараменица, дистониран, „Антидиринг”. Стиховни

анаграми: подстанар, стампедо, фломастер. Испуњаљка:

Фокланди, Нигерија, Лазарево, литерати, пирамида (коначно

решење: ФИЛИП ДАВИД).

УКРШТЕНИЦА

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2
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4

5

6
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ВОДОРАВНО: 1. потврда о пореклу и квалитету производа – јак

вртложни ветар, 2. летовалиште у Грчкој, 3. брежуљак у Атини

посвећен богу Аресу – шаљива карташка игра, 4. лична замени-

ца – течност у којој се кисели купус – ауто-ознака Чачка, 5. ујак

одмила – немачки математичар и астроном (Албрехт), 6. извр-

шити распоред, 7. радно стање глагола – престоница Естоније.

УСПРАВНО: 1. мираз (лат.), 2. средњовековни лек, противо-

тров, 3. врста кратког мача – немачки филозоф (Фридрих), 4.

језеро у Шведској – Лудолфов број, 5. бугарски шаховски веле-

мајстор (Веселин), 6. благајник, 7. мали вагон, 8. симбол ириди-

јума – жена спартанског краља Тиндареја, 9. популарна музич-

ка композиција – британски филозоф (Џон Стјуарт), 10. осна-

жити, 11. житељ Раче.

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1
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6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. бродарење, бродарска струка, 2.

викнути пуним гласом, продерати се, 3. несавремено, застарело,

4. еполета, 5. нечисто одсвиран, 6. дело Фридриха Енгелса.

Слогови: АН, БРО, ДАР, ДЕ, ДИ, ДИС, ИЗ, МЕ, МОД, НА, НИ,

НО, НИ, РА, РА, РАН, РИНГ, РО, СЕ, СТА, СТВО, ТИ, ТИ, ТО, ЦА.

1

2

3

4

5

ИСПУЊАЉКА

Слогови: ВО, ГЕ, ДА, ДИ, ЗА, ЈА, ЛА,

ЛАН, ЛИ, МИ, НИ, ПИ, РА, РА, РЕ,

РИ, ТЕ, ТИ, ФОК.

ВОДОРАВНО: 1. острвље у Атланти-

ку, Малдиви, 2. држава у Африци, 3.

место у Банату код Зрењанина, 4.

писци, књижевници, 5. геометријско

тело, вишестрани полиедар.

Ако сте испуњаљку исправно

решили, слова на пољима обеле-

женим кружићима даће вам име и

презиме нашег писца, добитника НИН-ове награде за 2014.

годину за роман „Кућа сећања и заборава”.

АНАГРАМИ

ЗАКУПАЦ СТАНА

ВРСТА ОЛОВКЕ

БЕЗГЛАВИ ТРК

Кад стан нађе

момак млад,

кирија му

СПОРНА ТАД.

Преплаши се силно стока

и у бесан трк се даде.

ТЕМПО САД је убитачан,

да је стигнем, нема наде.

ФЛАСТЕРОМ ми

ћера мила

сву оловку

облепила.



разреда... После здравице коју
је изрекао гост из Смедерева
Радисав Лукић својих пет ми-
нута на бини дочекали су и
увек бескрајно шармантни за-
бавиштанци, а посебну пажњу
су изазвале рецитације с глу-
мом ученика виших разреда
(„Марко пије на сламчицу
млеко” и „Бегунац”), као и
феноменалан комад њихових
другара из драмске секције
под називом „Један обичан
дан у животу сваке маме”.

Похваљени су чланови фо-
то-секције коју води настав-
ник Золтан Бисак и додељене
су награде најбољим учени-
цима у тој области: Магдале-

ни Барабаш, Наташи Пирков,
Северини Пал,  Жаклини Пап
и Александри Штрак.

Будући да Ивановчани воле
да музицирају, у самом фина-
лу вечери наставници Јулија
Алмаши и Шандор Ђерфи и
учитељи Кашлик Пал и Аугу-
стин Калапиш интерпретира-
ли су песму професора бугар-
ског језика Огњана Цветкова
под називом „Обећах ти сли-
ку”, а за крај је остављена дир-
љива тема из серије „Вратиће
се роде”, коју су хорски отпе-
вали запослени и ученици.

Толико за првих сто четрде-
сет година хармоније...

Ј. Филиповић

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посеб-
но атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите
своје податке – име и презиме, адресу и број
телефона, као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозиције
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја-
вљујем и да сам једини аутор / једина ау-

торка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/са-

гласна сам да текст рецепта
и фотографију јела има-

те право да користите и
објављујете без про-
сторног и временског
ограничења и у свему
према својим потре-

бама”.
Све то пошаљите на

адресу recepti@pance-
vac-online.rs или поштом

на адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назнаком: „Избор нај-
лепше торте Панчева”.

Уколико објавимо ваш рецепт и фо-
тографију, то значи да сте ушли
у ужи избор за победника месе-
ца и да имате шансу да освојите
вредан поклон. Најбољи аутор
торте за март, кога ће одабрати
професионални декоратери из
посластичарнице „Голуб”, осво-
ј и ћ е
алат за израду цвећа и модлу за
чоколаду и фондан.

На крају читавог избора између
победника сваког месеца одабра-
ћемо троје најбољих, којима ће
припасти следеће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са
дуготрајном дресир кесом од
импрегнираног платна са шест
металних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јести-
вих цветова и букета с књигом у
пуном колору која садржи упут-
ства за израду и

11..  ммеессттоо – комплет целокупног
алата за украшавање торти и из-
раду декорација за торте, који са-
држи 177 делова.

Ове заиста вредне поклоне о
којима сваки талентовани по-
сластичар сања обезбедио је
„TorteCo Shop”.
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ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ ИВАНОВАЧКЕ ШКОЛЕ

ЈЕЗГРО ХАРМОНИЈЕ СУЖИВОТА

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Заједништво трију најбројни-
јих ивановачких нација – Ма-
ђара, банатских Бугара и Срба
– у најмањем, али национал-
но најбогатијем панчевачком
селу, деценијама служи за
пример, а установа у чијим
клупама тренутно седи осам-
десет ученика, које опслужује
двадесет деветоро запосле-
них, може се с правом сма-
трати језгром из којег клија та
хармоничност суживота.

Протеклих дана Основна
школа „Моша Пијаде” обеле-
жила је редак јубилеј – сто че-
трдесет година постојања.

Ивановачка школа је основа-
на 1875. године, а историја
дуга сто четрдесет година до-
чарана је монографијом ауто-
ра Аугустина Калапиша, као и
пригодном изложбом фото-
графија у четвртак, 12. марта,
у Дому културе.

Два дана касније на истом
месту је одржана свечана
приредба. Том приликом су
се окупили сви којима је ива-
новачка школа на срцу. Нека-
дашњи ученици, а данас фор-

ППооббеедднниикк  ззаа  

ммаарртт  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии

ммооддллуу  ззаа  ччооккооллааддуу  ии

ффооннддаанн

ТТООРРТТАА  „„ККААППРРИИ””

ССаассттоојјцции  ззаа  јјееддннуу  ккоорруу::  седам беланаца, 14 ка-
шика шећера и кашика сирћета.

Направити две овакве коре.

ККрреемм  оодд  жжууммааннааццаа::  14 жуманаца, 400 г шећера,
литар млека, 10 кашика брашна, 20 г ванилин-
шећера, 100 г шећера у пра-
ху и 200 г маслаца.
Желе од јагода: 500 г јагода,
500 мл воде, 300 г шећера и
120 г пудинга од ваниле.

ЗЗаа  ттооррттуу  јјее  ппооттррееббнноо  ии:: 200 г
чоколаде, две кашике уља и
две кашике шећера

ППррииппррееммаа:: Загрејати рерну
на 120 степени, док припре-
мате кору. Улупати беланца
уз постепено додавање ше-
ћера, па на крају додати
сирће и измутити.

У калуп 25 x 25 цм стави-
ти папир за печење и повр-
шину испод њега само благо
намазати уљем, тек толико
да се папир фиксира. Рав-
номерно распоредити бе-
ланца и ставити на сушење.
За то је потребно око 60 ми-
нута.

За то време припремити
кремове.

Литар млека ставити да
проври, а у међувремену
умутити жуманца, шећер,
ванилин-шећер, брашно и
остатак млека.

Кад млеко проври, закувати смесу и мешати
док се не згусне, па склонити с ватре.

Ставити 400 мл воде с пола мере шећера и из-
блендираним јагодама да проври.

За то време умутити остатак воде, пудинг и
шећер, па кад јагоде и вода провре, закувати и

мешати док се не згусне, па склонити с ватре и
оставити да се хлади.

Сачекати да се крем од жуманаца охлади, па
улупати маслац са шећером у праху, те ту смесу
постепено додавати у крем и мутити миксером.

Отопити чоколаду са две кашике уља и две ка-
шике шећера и премазати коре. Оставити у фри-
жидеру 10 минута да се стегне.

На кору нанети најпре жути крем, па желе, ко-
ји треба да буде млак, како би се лакше развукао.

Преко тога ставити кору, али тако да чоколада
буде на желеу.

Оставити неколико сати у фрижидеру да би се
све стегло.

Декорација: по избору – шлаг или фондан.

мирани људи, учешћем у про-
слави важне годишњице пока-
зали су захвалност установи
која их је припремила за вало-
вито путовање кроз живот.

На самом почетку, у препу-
ној сали, добродошлицу при-
сутнима пожелеле су три во-
дитељке – Ивана, Наташа и
Марта, и то на српском, пал-
ћенском и мађарском језику,
и тако још једном демонстри-

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА ООВВУУ ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Марија
Лазић. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за март. Марија, честитамо!

рале чувено ивановачко ет-
ничко шаренило. Поздравне
речи је, како и доликује, из-
говорила директорка Основ-
не школе „Моша Пијаде” Са-
ња Симић Мијатовић, а на-
кон што је школски хор отпе-
вао државну химну, палћен-
ским сватовским играма по-
чео је културни део овог сег-
мента обележавања великог
јубилеја.

Уследио је мини-концерт
оркестра бивших ученика, а
потом су се низале тачка за
тачком – народне песме Јули-
је Алмаши и женског хора,
пиротске игре чланова Удру-
жења банатских Бугара „Ива-
ново–Банат”, песме на мађар-
ском и бугарском језику (који
се двапут недељно изучавају у
ивановачкој школи), ритмич-
ки наступи ученика нижих



после прве пролећне утакми-
це владало је одушевљење.
Железничар је савладао Ки-
кинду са 2:1 и већ после про-
лећне премијере у „Банату”
избио је на лидерско место.

Тренер Синиша Радуловић
на располагању је имао екипу
у саставу: Алексић, Митић,
Ћирка, Смедеревац, Текија-
шки (Арсенијевић), Благоје-
вић, Сарић (Тахировић), То-
шић (Ковач), Стајчић, Скокна
и Арбутина.

Прво полувреме је припало
гостима из Кикинде, који су
на одмор отишли с предно-
шћу од 1:0, али су се у настав-
ку сусрета све коцкице сло-
жиле. „Џокер” тренера Раду-
ловића, искусни стрелац Един
Тахировић, покренуо је попу-
ларну „дизелку”, па је с два
лепа поготка преокренуо ре-

цић, Милена Спремо, Сања
Ђурђевић, Драгана Марковић,
Наташа Божић и Тијана Стој-
ковић. „Лавице” су тако обез-
бедиле да њихов тим од јесени
одигра и дванаесту узастопну
сезону у елитном друштву.

– Пре свега желео бих
Спартаку да честитам на по-
беди, а верујем да, уколико
настави да игра овако добро,
може доћи и до титуле шам-
пиона Србије. Без обзира на
овај пораз, поред мало горког
утиска због наше немоћи у
мечу против изразито јачих
ривала, мислим да је иза Ди-
нама једна врло успешна се-

зона. Одлично смо играли у
првом делу првенства, изне-
надили смо многе фаворите, а
публика у Панчеву је имала
прилику да гледа и једну вр-
хунску одбојкашицу као што
је Бојана Радуловић. Поред
тога, афирмисали смо младе
играчице, с нама је била и Је-
лена Новаковић, која је с ју-
ниорском репрезентацијом
Србије била шампион Европе,
а Тијана Стојковић и Сања
Ђурђевић су позване на при-
преме кадетске селекције на-
ше земље. То је велика ствар
за одбојку у Панчеву. Динамо
је тако стао раме уз раме с ве-
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” – ДВАНАЕСТ ГОДИНА У ЕЛИТИ
Још једна успешна
сезона

Спартак бољи 
у плеј-офу

Прошлог викенда је спуштена
завеса на још један шампио-
нат у Суперлиги за одбојка-
шице. Тачније, сезону су завр-
шиле екипе које су испале из
даљег такмичења у плеј-офу,
али су одавно обезбедиле ста-
тус суперлигаша и за наредно
првенство.

Одбојкашице Динама су за-
узеле седмо место у лига-
шком делу шампионата, па су
у плеј-офу за ривала имале
Спартак из Суботице, који је
на другом месту. Популарне
„голубице” са севера Бачке
биле су апсолутни фаворити у
овом дуелу, а после два меча
то су доказале и на терену.
Прва утакмица је одиграна
12. марта у Суботици и у њој
је Спартак тријумфовао с 3:0,
а реванш је на програму био у
суботу, 14. марта, у нашем
граду. И тај дуел је припао Су-
ботичанкама: Динамо–Спар-
так 0:3, по сетовима: 18:25,
19:25 и 14:25.

Сам резултат довољно гово-
ри о односу снага у Хали спор-
това на Стрелишту. Гошће су
се заслужено пласирале у по-
луфинале плеј-офа, али нека
остане записано да су боје Ди-
нама у том дуелу, последњем у
сезони, браниле: Николина
Ашћерић, Јелена Петров, Је-
лена Лазић, Јелена Новако-
вић, Александра Владисављев,
Катарина Симић, Нина Ко-

ликим клубовима као што су
Визура и Црвена звезда. Ова
сезона нам је трасирала пут за
будућност, а морам рећи да
смо све остварили сами, без
помоћи градских челника,
који наш клуб, па и наш
спорт, уопште не уважавају.
Њима нека је на част. Ми иде-
мо даље – рекао је на конфе-
ренцији за новинаре Алексан-
дар Владисављев, први тренер
панчевачких „лавица”.

Важну победу, можда нај-
битнију у првенству, оствари-
ли су и одбојкаши Борца. Они
су у 19. колу Прве лиге тријум-
фовали у Косовској Митрови-
ци, где су истоименог домаћи-
на поразили с 3:1, по сетовима
14:25, 25:22, 25:21 и 25:20.

Момцима које предводи
тренер Марко Симијоновић
није сметало ни то што су на
тај дуел путовали преко пет
сати, ни то што је домаћин
први сет убедљиво решио у
своју корист, ни то што су на
пут кренули са само осам
играча... Храбро, пожртвова-
но, с вером у сопствене мо-
гућности и огромном жељом
за победом, Бојан Познић и
његови саиграчи остварили су
изузетан успех.

Борац је играо у саставу:
Милетић, Бојковић, Милоше-
вић, Милић, Јовић, Симић,
Познић и Владисављев. Сви
они заслужују похвале за осво-
јене бодове, којима су свој тим
највероватније сачували у пр-
волигашком друштву.

Старчевци су сада седми на
табели, са 23 бода, а наредног
викенда дочекују Нови Сад у
Хали спортова на Стрелишту.

ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ ДОБИО 

НОВИ ИЗГЛЕД

„БРЗИ ВОЗ” НА ПРАВОМ КОЛОСЕКУ
У присуству великог броја
званица из света спорта, по-
литике и привреде, али и
пред бројним представници-
ма медијских кућа, у петак,
13. марта, челници ФК-а Ди-
намо представили су нови
изглед Градског стадиона у
нашем граду. У години када
популарни „брзи воз” про-
славља седамдесети рођен-
дан, агилна управа тог
спортског колектива показа-
ла је јавности шта је све ура-
дила на побољшању инфра-
структуре. Свлачионице и
службене просторије су ком-
плетно реконструисане, нат-
кривена је трибина, поста-
вљене су столице, сређен је
терен за мали фудбал, по-
стављен је систем за ауто-
матско заливање главног
игралишта...

Без помоћи Пoкрajинског
сeкрeтaриjaта зa спoрт и
oмлaдину и наше суграђан-
ке Маринике Тепић, као и
донације НИС-а, до рекон-
струкције Градског стадиона
не би дошло.

– Увидели смо нeoпхoд-
нoст пoмoћи нашем фудбал-
ском клубу, као и цeлoj упрa-
ви, кoja сe с вишкoм eнeргиje
упустилa у пoсao дa oвaj прo-
стoр обезбеди нa нajвaљaниjи
мoгући нaчин. Питaли смo сe
кaкaв je тo фудбaл aкo нeмa
глeдaлaцa. Зaтo смo прe двe
гoдинe обезбедили пoмоћ за
пoстaвљaње 3.000 седишта нa
трибини, a нaрeднe гoдинe и
зa нaткривaњe 1.000 мeстa и
та инвестиција је износила
пет милиона динара – истакла
је Maриникa Teпић, пoкрa-
jинска сeкрeтaрка зa спoрт и
oмлaдину.

Кoмпaниja НИС се већ го-
динама исказује као истин-
ски пријатељ ФК-а Динамо.
Уз помоћ НИС-а је направ-
љен тeрeн зa мaли фудбaл с
вeштaчкoм трaвoм, а овe
гoдинe су комплетно уређени
просторије, тоалети и зидна
oгрaда oкo стaдиoнa.

зирoм нa дугу и бoгaту
истoриjу клубa, а своје ми-
шљење је изнео и бивши
прослављени фудбалер Ми-
тар Мркела.

– Панчево је деценијама
неисцрпан извор талената,
који су углавном завршава-
ли у другим клубовима. Са-
да ће неки нови клинци
имати одличне услове за рад
и усавршавање, па нема сум-
ње да ће имати и више раз-
лога да остану у свом граду.
Овим темпом „брзи воз” ће
се ускоро вратити на велику
мапу фудбалске Србије – ре-
као је Мркела.

ФК Динaмo је oснoвaн je
21. jaнуaрa 1945, а у историји
дугој седам деценија ово је
први пут да је стадион ком-
плетно реновиран. Велике за-
слуге за то имају и сви члано-
ви Управног одбора, који су и
личним средствима учество-
вали у овој великој акцији.

– Клуб с бoгaтoм истoри-
joм кao штo je Динaмo свa-
кaкo зaслужуje oвaкву
инфрaструктуру, кaкву нeмa
ниjeдaн клуб у Српскoj лиги,
a можда ни у вишим рaнгo-
вимa. Управни одбор клуба
је начинио договор да нам је
сређивање простора приори-
тет за ову годину, али нећемо
пропустити прилику да беле-
жимо добре резултате и на
терену – рекао је Зoрaн Рaдo-
jкoвић, прeдсeдник ФК-a
Динaмo.

Међу бројним гостима су
били и Драган Симовић,
председник Фудбалског са-
веза Војводине, Митар Мрке-
ла у име ФСС-а, Радмило
Мишић, представник НИС-а,
Предраг Ратковић, председ-
ник ФС-а Панчево, и многи
други.

Грaдски вeћник зaдужeн
зa спoрт Aлeксaндaр Фaр-
кaш и прeдсeдник Спoрт-
скoг сaвeзa Пaнчeвa Дaркo
Joвичић били су слoжни у
oцeни дa нaш грaд зaслужуje
oвaквo здaњe стaдиoнa с oб-

Страну припремио

Александар
Живковић

Железничар избио
на прво место

„Брзи воз” пао 
на премијери

Фудбалска „бубамара” је про-
шлог викенда почела да се ко-
трља и по војвођанским терени-
ма. После зимске паузе наста-
вљена је првенствена трка за бо-
дове у Српској лиги „Војводи-
на”, у којој се надмеће Динамо,
али и у Војвођанској лиги „Ба-
нат”, у којој играју Железничар
и Борац. Поклоници најважни-
је споредне ствари на свету у
нашем граду и околини, након
пролећне премијере, не могу у
потпуности да буду задовољни.

Фудбaлeри „брзог воза” су
пoрaжeни са 1:2 пред својим
навијачима. Бодове из нашега
града однео је Раднички из
Сремске Митровице. Панчев-
ци су добро „отворили” овај
сусрет. Већ у 21. минуту, за-
хваљујући голу капитена Но-
вака Шалипуровића из једа-
наестерца, дошли су у вођ-
ство, али су онда посустали и
дозволили гостима да начине
потпуни преокрет.

Динамо је имао своје шансе
у другом полувремену, али

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТАХИРОВИЋ ПОКРЕНУО „ДИЗЕЛКУ”

Шалипуровић и Чикић нису
имали ни довољно среће ни
концентрације да би проме-
нили резултат.

– То је била права првeн-
ствeнa утaкмицa. Oбa тимa су
игрaлa дoбрo, али је мoja eкипa
плaтилa дaнaк нeискуству. Иа-
ко смо добро ушли у меч,
јефтинo смo примили двa гoлa,
а целе недеље сам упoзoрaвao
нa тo дa je Раднички веома јак
после прeкидa. Имaли смo пe-
нaл, двe стaтивe, много дoбрих
приликa, али то није било до-
вољно ни за нерешен резултат
– рекao je Жaркo Toдoрoвић,
трeнeр Динама. „Брзи воз” је
сада на десетом месту на табе-
ли, са двадесет једним бодом.

И ако је у центру града вла-
дала туга после утакмице, на
другој страни Панчева, на
Спортском центру „Младост”,

зултат и свом тиму донео три
велика бода.

Овим тријумфом фудбале-
ри Железничара су почели да
остварују зацртане амбиције,
те су за корак ближе пласману
у Српску лигу. Они су сада на
првом месту, с тридесет јед-
ним бодом, а следећег викен-
да поново играју пред својим
навијачима. На СЦ „Младост”
долази Раднички из Сутјеске.

Важну победу у борби за оп-
станак остварили су и фудба-
лери Борца. Момци које с
клупе предводи тренер Ми-

ННЕЕШШККООВВИИЋЋ  ННАА  ЧЧЕЕЛЛУУ  ООММЛЛААДДИИННССККЕЕ  ШШККООЛЛЕЕ

На састанку којем су присуствовали

председник клуба Зоран Радојко-

вић, потпредседник Драган Павло-

вић и чланови Управног одбора Го-

ран Јањовић Думба и Ненад Јован-

чевић одлучено је да на место руко-

водиоца омладинске школе Динама

буде постављен Зоран Нешковић,

некадашњи фудбалер сарајевског

Железничара, Динама, Смедерева и

Јединства из Качарева.

– Желимо озбиљан рад с мла-

дим фудбалерима и човека који ће

на дужи период радити у клубу

и координирати с тренерима

млађих селекција. Сигуран сам

да је Нешковић право решење

– рекао је Драган Павловић.

Зоран Нешковић има А-ли-

ценцу и до сада је водио мно-

ге клубове из јужног Баната,

као што су: Вршац, Младост

(Омољица), ПСК, Младост

(Војловица), Слога (БНС), Вој-

водина (Црепаја) и Југослави-

ја (Јабука).

љан Блазовић у Старчеву су
савладали Слогу из Планди-
шта са 3:2, „скочили” су на де-
сето место на табели и са два-
десет једним бодом мало по-
бегли из опасне зоне.

Пред око 200 својих симпа-
тизера домаћи су од самог по-
четка диктирали темпо и др-
жали конце игре у својим ру-
кама. Први гол за Борац по-
стигао је Вучић, а у листу
стрелаца су се уписали и Јова-
новић и Војновић.

Наредног викенда Старчев-
ци путују у Руско Село на мег-
дан с Црвеном звездом.

Един Тахировић
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ТАМИШ НА КОРАК ДО СУПЕРЛИГЕ
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Се5)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД

субота, 16 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА жене

Р. Тополовац: ХЕРЦЕГОВИНА – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–НАПРЕДАК

субота, 18.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР” жене

Панчево: ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ

петак, 17.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР” жене

Мокрин: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА

Долово: ДОЛОВО–ТИКВАРА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ГРАДНУЛИЦА

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ХАЈДУК

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН – КРИС КРОС

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

недеља, 20 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Р. Село: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (С)

недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–ЈУГОСЛАВИЈА

Омољица: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО

Војловица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА

Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 0:3

ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ 1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РАДНИЧКИ 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Н. Варош: ЗЛАТАР–ДИНАМО 25:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР” жене

Врбас: ВРБАС–ПАНЧЕВО 19:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА 23:39

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК 89:71

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ВРБАС 66:88

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО 81:93

Панчево: КРИС КРОС – ПИНК 132:38

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (СМ) 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА 3:2

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КИКИНДА 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА 3:0

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – МЛАДОСТ (В) 1:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛАВИЈА 1:3

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (О) 0:1

Љубитељи рукомета у нашем
граду коначно имају разлога
за славље. За нама је веома
успешан викенд панчевачких
клубова.

У првом колу пролећног де-
ла шампионата Супер Б лиге
Динамо је у Новој Вароши по-
бедио Златар са 25:30 (12:17).
Панчевци су на то гостовање
кренули дан раније, све с ци-
љем освајања вредних бодова.
„Жуто-црни” су већ од старта
сусрета наговестили колики
су им домети, а Урош Радоса-

вљевић је с неколико голова
покренуо саиграче. После пр-
вог полувремена Панчевци су
имали пет голова предности, а
одлични су били и у наставку
дуела. У одбрани се истицао
Бранко Радановић, као и ње-
гов брат Стојан, док је искусни
Суботић имао добре минуте у
фази напада. Млади Буњевче-
вић је показао да је један од
најталентованијих бекова у
овом рангу такмичења. Од-
лични су били и голмани Ми-
тановски и Радовановић.

Челни људи Динама су ис-
такли да им је циљ да опстану
у Супер Б лиги и побољшају
рад с младим снагама. После
партије приказане у првом ко-
лу у већи део жеља не треба
сумњати.

Рукометашице ЖРК Панче-
ва су у 16. колу Прве лиге у Вр-
басу савладале истоименог до-
маћина са 19:23 и тако остале
једини непоражени тим.

Иако је домаћин водио по-
сле првог полувремена, Све-
тлана Ничевски и њене саи-

грачице су у наставку заигра-
ле чвршће у одбрани и прео-
кренуле резултат.

Настављено је такмичење и
у Другој лиги „Север”. У дерби-
ју у Ковину Јабука је савладала
домаћи Раднички с 39:23.

Момци које с клупе предво-
ди Жикица Милосављевић
били су сјајни. Цео тим је за-
служио похвале, али овог пута
издвајамо голмана Бретија, те
Коневског и Брзевског. Јабука
је и даље лидер на табели.

С. Д.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИКЕНД У ЗНАКУ ПОБЕДА

ЧЕТИРИ ОДЛИЧЈА
Чланови КК-а Combat Eagle
постигли су одличне резулта-
те на турниру који је одржан
прошлог викенда у Београду.
У конкуренцији 600 младих
каратиста из БиХ, Румуниje и
Србиje они су освојили чети-
ри медаље.

Ања Кнeжевић је зарадила
злато, Марта Стojсaвљeвић се
окитила сребром, а бронзе су
заслужили Анастасија Трај-
ковски и Алекса Вукчевић.

ТРОФЕЈИ ЗА ВАЊУ
Првенство Војводине у плива-
њу одржано је прошлог викен-
да у Сомбору. У конкуренцији
287 такмичара из 37 клубова
надметало се и седам чланова
Динама, које је као тренер
предводила Влатка Комленац.

Најуспешнија је била Вања
Грујић, која је освојила сребро
на 200 м леђно и бронзу на
дупло краћој деоници.

АНИ ДВА ЗЛАТА
Завршни дворански митинг у
овој сезони одржан је пре де-
сетак дана у Новом Саду.
Надметале су се све категори-
је атлетичара, а одличне ре-
зултате су остварили и члано-
ви АК-а Тамиш.

У конкуренцији десетого-
дишњих девојчица из атлет-
ских школа Aнa Дрaгojeвић je
освојила две златне медаље: у

бaцaњу вoртeксa (дeчje кoп-
љe) и у трци на 300 метара. У
кaтeгoриjи дeчaкa истoг уз-
рaстa Урoш Игњa је зaузeo
пeтo мeстo у трци на 300 м.

ЈОВАНА ИДЕ У КАЗАЊ
У Словенији је прошлог викен-
да одржан међународни ми-
тинг, на којем су се надметали
пливачи из: Слoвeниje, Maкe-
дoниje, Србиje, Maђaрскe, Итa-

лиje, Пoљскe и Слoвaчкe. ПК
Спaртa из нашега града пред-
стављали су Joвaнa Бoгдaнoвић
и Mилoш Mихajлoвић.

Joвaнa је у трци на 200 м
прсно освојила прво место и
остварила норму за Светско
првенство у Казању, а на ду-
пло краћој деоници је друга
стигла на циљ.

Панчевци добили 
и Спартак

Славили Крис-крос 
и Динамо

У 21. колу КЛС-а кошаркаши
Тамиша су савладали субо-
тички Спартак са 89:71, по че-
твртинама: 20:26, 19:23, 27:14
и 23:8. Око 300 гледалаца
пратило је сусрет у Хали
спортова на Стрелишту.

Неоптерећени исходом, го-
сти су опуштено ушли у меч и
играли су одлично, па су већ
на почетку остварили резул-
татску предност. Лакета је био
доминантан под кошем, а од-
личан утисак су оставили
Живковић (бивши играч Та-
миша), Прља, Соколовић и
Дракулић. Суботичани су на
одмор отишли с предношћу
од десет поена. Ипак, бољи
период за Панчевце нагове-
стио је Кесар са две „тројке” у
низу, пре истека 20. минута.

Тако је и било. Већ од сре-
дине трећег периода Тамиш
је заиграо много ангажовани-
је и боље. Крушчић и Мило-
шевић су преузели контролу
игре, погађали су „споља”, али
и из „унутрашње игре”, а од-
брана домаћег састава била је
покретач многих акција које
су успешно материјализоване
поенима. Манојловић, плеј-
мејкер Тамиша, с неколико
„рампи” је разгалио присутне
у Хали спортова.

Било је лепо видети распо-
ложеног Ђорђевића, такође

организатора игре, веома та-
лентованог момка, који се
враћа у праву форму баш кад
је најпотребније. Веома битну
ролу је одиграо центарски пар
Тамиша. Вујовић и Кесар су у
другом полувремену потврди-
ли класу, а све оно што није
„штимало” током прве две де-
онице, поништили су веома
квалитетном игром у наставку
меча. До краја је на паркету
„плесао” само домаћи састав,
а Суботичани су једва чекали
да се утакмица заврши.

Ово је вредна победа Панче-
ваца пред последњи дуел у
овом делу такмичења. Следе-
ћег викенда Давор Перак и ње-

гови саиграчи одлазе на мег-
дан Смедереву. Тријумф доно-
си пласман у Суперлигу. Зна се
ко је бољи тим, не само када се
погледа табела КЛС-а. Ипак,
већ је много пута истакнуто да
је опрез увек добар савезник.
Ако кошаркаши Тамиша буду
на нивоу на какав су нас нави-
кли, треба веровати у успех.

Прошлог викенда су оди-
гране и утакмице 20. кола
Друге српске лиге.

Крис-крос је био убедљив у
мечу против Пинка и победио
је са 132:38. Више времена на
паркету провели су млађи пр-
вотимци, а недовољно опора-
вљени играчи били су поште-

ђени напора. Овај сусрет је до-
бро дошао изабраницима Вука
Станимировића да се болесни
и повређени играчи одморе и
потпуно врате у форму.

Одличан је био и други
представник нашега града у
овом рангу такмичења. Дина-
мо је у Руми победио РУ КОШ
са 81:93. Домаћин је био до-
стојан ривал у већем делу
утакмице, а све је решено у
последња три минута. Мујко-
вић је „тројком”, а затим и са
два продора покренуо свој
тим. Ипак, најбољи у редови-
ма Динама био је Стефан Пе-
тровић.

С. Дамјанов

Недавно је зaвршeна Зимска
лига у фудбaлу, коју је и ове
године организовао ФСП. И
овог пута су дечаци који игра-
ју за ФК Мундијал постигли
велики успех. 

Нajбoљи су били играчи рo-
ђeни 2001. гoдине, кojи су тaк-
мичeњe зaвршили бeз пoрaзa у
лигaшкoм дeлу, а потом су бри-
љирали и у плеј-офу. Они су у
финaлу савладали ФК Стeнли
Вojвoдинa с 3:1 и освојили по-
беднички пехар. ФК Мундијал
је имао и најуспешније поје-
динце на такмичењу. Гeoргиje
Jaнкулoв је био најбољи играч,
а Aндрeја Jaкoвaшић најефика-
снији стрелац.

Дeчaци рођени 2003. гoдине
у финaлу су сaвлaдaли ФК
Стeнли Вojвoдина са 4:1. И у тој
гeнeрaциjи је Мундијал имао
најистакнутије фудбалере – Лу-
ка Регоје је био најбољи играч,
Алекса Чевизовић најефика-
снији стрелац, а Maркo Кузмa-
нoвић најсигурнији голман.

Eкипa дeчaкa рођених 2004.
гoдине тaкoђe је oствaрилa вe-
лики успeх. Током лигашког
дела није изгубила ниједну
утакмицу, а у финалу је с 3:2
савладала Будућност. 

Тим Мундијала који су сачи-
њавали дечаци рођени 2005. гo-
дине заузео је треће место. У
борби за бронзу мали Панчевци
су савладали Будућнoст с 5:2.

Нajзaнимљивиje je билo у
гeнeрaциjи дечака рођених
2006. гoдине. У пoлуфинaлу
су се сaстaлe двe eкипe Mун-
дијaлa, чимe је пoтврђен oд-
личaн рaд с млaђим кaтeгoри-
jaмa у том клубу. У тој конку-
ренцији је једна екипа Мун-
дијала oсвojилa другo мeстo, a
другa брoнзaнo oдличje, дoк je
нaпaдaч Лукa Teшoвић пoсти-
гao нajвишe гoлoвa.

– Зaистa имaмo чимe дa сe
пoхвaлимo. Јeдини смo клуб

кojи je учeствoвao у oбe зимскe
лигe у нашем граду, а остварили
смо сјајне резултате. Ипак, на-
ма је нajвaжниje дa дeцa с рa-
дoшћу дoлaзe нa свaки трeнинг
и утaкмицу. Свој рaд бaзирaмo
нa пoтпунoм пoштoвaњу дeчje
личнoсти, а уз нaглaшeн вaс-
питнo-пeдaгoшки рaд утичeмo
нa прaвилaн фудбaлски рaзвoj
нaших мaлих игрaчa – рекао је
Дaниeл Mилутинoвић, један од
тренера у ФК-у Мундијал.

Поред њега, у том спортс-
ком колективу раде и Звонко
Лазаров, Синиша Радуловић и
Жељко Стајчић.

ФК Мундијал је још једном
потврдио да квалитетан рад с

младим фудбалерима мора
донети резултат. Професио-
налан однос момака који
предводе Мундијал препо-
знали су и челни људи Желе-
зничара, па је пoтписaнa и
мeђусoбнa сaрaдњa. Тако да-
нас у „Жељи” игра око 50 дe-
чaкa кojи су прoшли шкoлу
ФК-а Mундијaл и кojи у пиo-
нирскoj и кaдeтскoj сeлeкциjи
бeлeжe oдличнe рeзултaтe.
Tрeнинзи зa нajмлaђe сe
oдржaвajу у сaли Пoљoприв-
рeднe шкoлe пoнeдeљкoм,
срeдoм и пeткoм од 18 до 20
сати, а стaриje групe трe-
нирajу нa Спортском центру
„Mладост”. А. Ж.

СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ФК-а МУНДИЈАЛ

КЛИНЦИ БЛИСTAЛИ НA OБA ФРOНTA

Још само Смедерево...



Илића и Стефана Станковића, као и у
мечу у коме је наш суграђанин Марко
Радаковић, члан ММА клуба Црвена
звезда, савладао Стефана Пијука.

– Захвалио бих публици, која је купо-
вином улазница учествовала у овом ху-
манитарном спектаклу. Није ово ни пр-
ви, а неће бити ни последњи пут да ра-
димо овако нешто. „Српска Спарта” је
већ препознатљива по оваквим манифе-
стацијама. 

– Организовањем хумaнитaрних aкциjа
пoмaжeмo дeци – да ли су у питању
инвaлидскa кoлицa, донација бoлници
или малишани oмeтeни у рaзвojу. Увeк
смo нa услузи нaшим сугрaђaнимa, а
ускoрo нaм предстоји и још једна трибинa
у борби прoтив нaркoмaниje – истакао је
Зoрaн Рajaчић, председник удружења
„Српска Спарта”.

Борци су још једном показали да има-
ју велико срце. Новац који је прикупљен
од организације турнира „Комбат че-
ленџ 9” биће уплаћен за помоћ деци
ометеној у развоју. 

Спонзори овог такмичења били су:
„Сити експрес”,  пекара „Бонасера”, „Ле-
ди”, „Такси Петрол”, „Рас”, „Кутко” и
вулканизер „Рео нео”. А. Живковић
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новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Трг краља Петра I број 11 • Привремени заступник државног капитала: Александар Вучковић • Генерални директор: Драгана Кожан • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
Младеновић, Јордан Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820
(рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево 
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се
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Настасија 
Шкорић, ученица:
– Субота и недеља су
дани када се не иде у
школу, али то не значи
да се током викенда не
учи. Посебно када се
спрема пријемни.
Ипак, наћи ће се мало
времена и за одмор,
пре свега за шетњу.

Александар 
Пекурар, 
воли кошарку:
– Током викенда ће би-
ти лепо и сунчано вре-
ме, а то је идеално да
се с друштвом одигра
која партија баскета.
Кошарку обожавам.
Отићи ћу и на журку с
друштвом.

Кристина Вујовић,
ученица:
– Мора да се учи и ви-
кендом. Наравно, наћи
ће се времена и за неке
друге активности. Си-
гурно знам да ћу с дру-
штвом посетити „Купе”,
где се спрема велика
журка, а надам се до-
бром проводу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

А. Живковић З. Спремо

Роњење на дах

У већ поменутој улици тренирају се и остале спортске дисциплине.

Истина, тамо нема мора, па је тешко увежбавати, на пример,

роњење на дах.

Али и без тога житељи, пролазећи поред миомирисних оаза, сва-

кодневно вежбају ко може дуже да издржи а да не удахне ваздух.

Због тога, кажу, већина тамошњих становника има проширен

капацитет плућа.

И већ се разматра идеја да нашој „Хигијени” за то доставе по-

себну захвалницу.

Крос-контри и стиплчез

Штета што не постоји олимпијска дисциплина која би била ком-

бинација крос-кoнтрија и стиплчеза.

Јер ми у Панчеву у многим насељима имамо идеалне терене

за припрему и тренинг.

Становници Улице Косте Абрашевића у насељу Стрелиште ве-

роватно би били изразити фаворити на таквом такмичењу.

Да би стигли до својих зграда и улаза, они свакодневно ве-

жбају кретање по тешком терену, прескакање јарака напуњених

блатом и савладавање неочекиваних препрека.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Омиљена дисциплина

При врху листе омиљених фирми житеља Стрелишта налази се и

наша Дирекција за изградњу и уређење града.

Јер је одушевљени становници из Косте Абрашевића и када

излазе из зграда и када се у њих враћају, непрестано помињу.

Као и остале градске функционере и њихову многобројну род-

бину.

„Српска Спарта” сјајан 
организатор

Сав приход од улазница
биће уплаћен у хуманитарне
сврхе

Још једном се потврдило да наши су-
грађани воле да у уживају у борилач-
ким спортовима и адреналину који
изазивају мечеви у рингу и октагону. У
недељу, 15. марта, у организацији
удружења „Српска Спарта”, Владими-
ра Јовановића Марадоне и Далибора
Милутиновића, у сарадњи са Градом
Панчевом, одржан је још један прави
спектакл – „Комбат челенџ 9”. Као и
много пута до сада, Хала спортова је
била испуњена до последњег места, а
сав приход од улазница биће уплаћен
у хуманитарне сврхе.

После представљања бораца у ринг
је изашло шеснаест одважних момака,
који су се надметали у дисциплинама
К1 и ММА. Бројне посетиоце је по-
здравио Саша Павлов, заменик градо-
начелника Панчева, који их је на по-
четку позвао да минутом ћутања одају
почаст пилотима и посади погинулим
при паду хеликоптера у акцији спаса-
вања новорођенчета.

– Сјајно је када се оволико гледалаца
окупи на једној манифестацији, а могу
са жаљењем да констатујем да оволико
публике нема када је реч о другим
спортовима у нашем граду. Сви мечеви
и комплетна организација овог спекта-
кла су хуманитарног карактера, па још
једном могу да се захвалим члановима

ОДРЖАН „КОМБАТ ЧЕЛЕНЏ 9”

ПАНЧЕВЦИ ВОЛЕ СПОРТСКЕ БОРБЕ

очи поклоника К1 и ММА биле су
упрте у наше суграђане, чланове „Срп-
ске Спарте”, Далибора Милутиновића
Дачу и Владимира Јовановића Мара-
дону, који су се надметали у категори-
јама преко 93 кг, односно до 84 кг. 

Далибор је свог ривала Бojaна
Пoскуричића из Крaљeвa добио но-
каутом у другој рунди.

– Иако сам у једном моменту био у
врло незавидној ситуацији у партеру,
успео сам некако да се извучем. Фи-
зички сам био много спремнији од
противника, задао сам му доста но-
жних удараца које није успевао да

Дача у акцији

Судија – легенда

Срчани Марадона

удружења „Српска Спарта”. Они су по-
знати по оваквим акцијама, а њиховим
деловањем и наша деца су безбеднија –
рекао је Саша Павлов.

Љубитељи борилачких спортова ужи-
вали су у осам одличних борби, а све

истрпи. Срећан сам због победе и још
једном бих захвалио публици што је
дошла у толиком броју да нас подржи
– рекао је Дача Милутиновић.

Меч вечери био је онај у којем су
се борили Владимир Јовановић Ма-
радона и најхрабрији борац у Србији
– Jусуф Хajрoвић из Нoвoг Пaзaрa.
Наш суграђанин је у тај меч ушао ис-
црпљен болешћу, али с обзиром на
то да се такмичење одржавало у Пан-
чеву, није желео да га откаже. Иако
је имао велику помоћ с трибина, по-
пуларни Марадона није успео да са-
влада Јусуфа. Новопазарац је меч
добио на поене.

– Нисaм желео да одбијем свог
приjaтeљa Maрaдoну, па сам се ода-
звао позиву да учествујем у овој ху-
манитарној акцији. Меч је био сја-
јан. Све похвале и Марадони, њего-
вом тренеру, али и феноменалној пу-
блици – рекао je Jусуф Хajрoвић.

Гледаоци су могли да уживају и у
сјајној борби између Александра


