Докторка Лидија Стаменић
ослобођена оптужби

Један радник лакше
повређен
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Број 4599, година CXLVI

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 5. МАРТА 2015.

Један баук се шири Србијом –
баук дигитализације.
Светски тренд коначно
је стигао и код нас.
Нема више старих
грамофона и портабл
касетофона.
Нема више крцкања
са лонгплеј плоча,
шушкања с магнетних
трака и „снега”
на екрану.
Ко не буде имао
магичну ознаку ДВБ-Т2
неће моћи чак ни да
се слика.
На највишим
зградама неће више
бити ни аналогних
антена, него само
дигиталних.
Јесте да ће
нешто мало
да нас кошта,
али ће бар
моћи лакше
да нас
прислушкују.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈЕ СТИГЛА

цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

12.000 ПРИМЕРАКА

Хроника
Проблеми у
стоматолошкој
служби
» страна 8

Политика
Грејање, занимања
и опстанак
» страна 4

Економија
Банатски Лас Вегас
» страна 6

Друштво
О жутом диму и
загађењу Дунава
» страна 7

Село

ТЕМА БРОЈА: НЕВОЉЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Желе човека из места

НОКАУТ КАО АРГУМЕНТ
Батине, претње и покушаји
гажења инспектора постали
уобичајени део контроле
нелегалног превоза
Суд неретко добија
непотпуне пријаве, па
се прекршиоци извлаче
некажњени
Медији су последњих дана пуни
прича о нелегалном ауто-превозу
који држава наводно не може да
спречи. Због тога се једно крагујевачко такси удружење обратило државама чланицама ЕУ с молбом да
им одобре „економски азил”, јер у
својој земљи не могу да раде од „дивљака”. У јавности није забележено
да је иког у Министарству саобраћаја ова међународна брука дотакла.
Можда и због тога што је паралелни
јавни превоз постао готово део фолклора. Уосталом, странци се већ по
изласку из авиона на београдском
аеродрому срећу с нелегалним превозом и то је први утисак који могу
стећи о Србији. Јурњава београдске
комуналне и друге полиције са овим
таксистима на аеродрому полако
улази у легенду, пре свега због батина које чувари реда тамо такорећи
редовно добијају. Ни у Панчеву није
боља ситуација, а како би и била кад
је ово неформална престоница „дивљег” превоза.
Градска саобраћајна инспекција
броји свега четворицу службеника, а
рачуна се да је на другој страни око
250 возила и бар исто толико њихових власника, возача, али и рекеташа
и свих осталих који су укључени у ову
уносну и ничим спутану делатност. И
тако већ годинама. Међу њима има
бесних и бахатих, па се дешава да ин-

спектори, поред претњи, добију батине или да на њих насрну колима.
Милан Ђурић, шеф саобраћајне
инспекције у Панчеву, описује најновије такве догађаје. Први се догодио у јануару, када је нелегални превозник током контроле ударио инспектора надланицом у браду, од чега је овај пао на коловоз. Последице
у виду свакодневних главобоља трпи
и данас. Други случај догодио се
прошлог месеца на Стрелишту самом Ђурићу.
– Возач који нам је одраније познат скупљао је путнике на аутобуском стајалишту. Паркирали смо
службени аутомобил испред њега и
онда сам изашао и показао му да стане са стране како не бисмо ометали
саобраћај, али је он колима нагло
кренуо право на мене. Успео сам да
одскочим у страну тек толико да ме
не прегази, али ме је ударио ретро-

визором у лакат. Полиција је на наш
позив одмах кренула за овим нелегалним превозником са укљученом
сиреном и ротационим светлима,
али он није хтео да стане. Успели су
да га зауставе тек у Максима Горког
након дуже јурњаве улицама. Био је
под дејством алкохола и правио се да
не зна о чему се ради. Мени је у болници констатована контузија лакта,
а инспекција и полиција су поднеле
две кривичне пријаве. Код тужиоца
смо сви дали исказ 3. марта – испричао је Ђурић.
Он је додао како су слични инциденти честа појава, а вербалне претње инспекторима готово свакодневна рутина. Ђурић је рекао да су му
непознате особе два пута избушиле
гуме на приватном аутомобилу, па
због свега зазире да изађе у град с породицом како му они који прете не
би идентификовали децу.

» страна 11
– Једна група легалних превозника нам је за записник изјавила да су
чули како се неки „дивљи” таксисти
договарају да сакупе по 50 евра ради
унајмљивања криминалаца да пребију нас инспекторе. Све то утиче на
наш рад утолико што никад не знамо
да ли ћемо се вратити из контроле и
у каквом стању. Најтеже нам пада то
што Прекршајни суд често не уважава пријаву инспекције, већ пресуђује
по изјавама сведока који мењају првобитне исказе у корист преступника. Полажај нам још више отежава
то што суд за напад на инспекторе
преступницима одређује условне казне или се они извуку тако што уплате новац од казне у добротворне сврхе и врло брзо се врате на улицу. Онда се понашају још бахатије, јер
схватају да могу јефтино да се извуку. Упркос томе, ми обављамо свакодневне контроле саобраћаја – изјавио је Ђурић.
Он додаје да и путници у нелегалним таксијима знају да буду непријатни и да прете. Они често на суду негирају признање дато инспектору да су
платили превоз, а прекршајне судије
уважавају други уместо првог исказа и
тако цео случај пада у воду.
Ивана Петковић, секретарка Прекршајног суда, изјавила је да је по
новом закону терет доказивања искључиво на инспекцији. Она потврђује да путници по правилу сведоче
у корист превозника тврдећи или да
нису платили вожњу или да су им
возачи рођаци и познаници. На питање шта пред судом има већу тежину – изјава путника дата инспектору
или она пред судијом у којој негирају свој први исказ, Петковићева је
одговорила да „то сваки судија процењује током поступка, уз све остале
доказе”.
» Наставак на страни 6

Култура
Мачак у (новим)
чизмама
» страна 12

Спорт
„Тамиш” плови ка
Суперлиги
» страна 35

СВИМ
СУГРАЂАНКАМА
ЧЕСТИТАМО

8. МАРТ
„ПАНЧЕВАЦ” И ПРИЈАТЕЉИ
НАГРАЂУЈУ ДАМЕ

» страна 3
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КОМЕНТАРИ

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Четвртак, 5. март 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Па докле, бре?
Некада миран градић надомак Београда, рођен на месту где се „Дунав улива у Тамиш”, био је препознатљив по историји, традицији, индустрији, култури, спорту... Истина, Панчево је вазда било и прва асоцијација за загађење или бувљак, али и то је боље од овога што нас је
сада задесило – вести из нашега града водеће су у „црним хроникама”
српских медија.
Једна од тек испредених црних нити од којих се плете сурова свакодневица овдашња, гласи да је радница задужена за финансије у
Градској библиотеци проневерила вишемилионски износ! Очито ни
институције културе лоповима нису светиња. Добро нађубрено тле на
коме успевају хохштаплери свих фела – то је наша мајка Србија. Опипавали смо какав је био пулс града кад је ова информација процурила међ његове сокаке. Уместо да се згражавају над чињеницом да се
овакав срамотан лоповлук десио, Панчевци и Панчевке су се махом
питали: а откуд Градској библиотеци тол’ке паре? Све ће нам се само
касти чим дотичној госпоји органи гоњења ручне зглобове украсе наруквицама сребрнога сјаја. Оним што се кључем затварају, јашта.
Краду чак и клинци с тазе стеченим личним картама. Понесу ножекање и ето их у некој радњи. Ако се они питају – може се и у по бела дана уперити сечиво у продавачицу и гурнути млађана ручица у
касу. Ко им се супротстави, сусрешће се с ножем. Не либе се да га
употребе. И јесу, баш прошле недеље. Док су им се мајке питале зашто деца касне на ручак, нису ни слутиле да им синови баш освајају
„сребрне медаље”. Опет оне што се на зглобове мећу. Полиција је била брза овог пута. Али нису они једини. У томе је проблем.
Има још. Извесни Панчевац oсуђeн је на шест година затвора због
злoстaвљaња, пoдвoђeња и прoдajе дeвojчицe. Да, да, добро сте прочитали: шест година. Не шездесет. Не чак ни шеснаест. Држао ју је заточену у напуштеној кући у Панчеву. Терао ју је на проституцију и од
ње отимао новац. Незадовољан „зарадом” од 2.000 динара по „клијенту”, продао ју је рођаци за печено прасе!!! Срeћoм, дeвojчицa je с
рoђaкoм oтишлa у пoлициjу и приjaвилa гa. Исти има joш десет
прeсудa.
Само неки од наслова који су последњих дана пунили ступце српске штампе су и: „Панчевац превозио седам килограма дроге у аутомобилу”, „Дивљи превозник напао возача АТП-а”, „Заплењена тона
гаћа намењена продаји на панчевачком бувљаку”, „У Панчеву ухапшен један од кријумчара илегалних имиграната”... Девојка се „предозирала” биљним тамјаном у Народној башти. Па се догодио још један
идентични случај, опет ту у комшилуку...
Пре неки дан наша несрећна суграђанка одузела је себи живот скоком са зграде. Недавно је у експлозији цистерне која није била добро
очишћена погинуо искусни варилац, мајсторчина... Мало-мало па на
видело изађу и неке „заостале” афере са ђубривом у „Азотари”. А ту је
и чувена прича с панчевачком Апотеком. Кажу, има тамо неколико
запослених који су дипломирали на ФЗРВ-у (факултету за рођачке
везе). Ми питали директорку је л’ истина. Директорка прекршила Закон о слободном приступу информацијама, па заборавила да одговори. Овим путем је подсећамо да то учини. Ми нећемо одустати.
У исто време по граду, као некад онај „ланац среће”, круже анонимна писма у којима се градоначелник оптужује да је на реверс узео
скупоцени телефон од ЈКП-а „Грејање”. Први човек града потврђује,
каже – његов био покварен, па позајмио накратко сокоћало од 300
евра. Ето, да знате. Ако вам цркне мобилни, „Грејање” је надлежно.
Али само ако сте градоначелник.
Инспектори затварају кафане због једне „црвене”, Дирекција нема
коме да изда локале. У граду све стоји. Саплићемо се о псећи измет.
Ма, у измету смо до гуше.
А године лете... Хоће ли наше Панчево икада више постати место у
које „желиш да се вратиш, да дођеш у самог себе једнога дана”? Ех...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

О дрипцима
и гњидама
Галаму подигнуту због тога што је
Тони Блер, бивши британски премијер, дошао да саветује Владу Србије,
тешко је разумети.
Па шта – човек који је тако искусан у гажењу туђих права може одлично да послужи када наша влада
буде следећи пут смањивала пензије,
на пример. А то што изванредно познаје начин на који се лажу и обмањују сопствени грађани док си на
власти, може одлично да послужи
свим нашим министрима. Још ако га
је за предавање платио неко други, а
нас не кошта ништа, дође му као
двострука корист.
Уопште, не би било згорег да и
многе друге искусне људе за тако
драгоцене савете платимо и сами.
Ето, Влада би могла да позове и Била Клинтона да јој одржи једно предавањце. Радни наслов теме могао
би да гласи: „Како унутрашње проблеме сакрити тако што ћеш умлатити неког немоћног да се брани”.

Кад већ има споменик у Приштини,
а то је Србија, је л’ да, онда би могао
и да нас саветује. Не кошта много,
само 90.000 долара на сат. Једино би
тих дана владини службеници морали да склоне младе приправнице, да
човек не падне у искушење.
Слично би било и са Мадлен Олбрајт. Тек би она имала чему да нас
подучава. На пример, о томе како се
воде преговори и закључују споразуми а да се уопште не преговара. Наравно, под условом да се тада онемогући приступ Велимиру Илићу. Да и
он не падне у искушење.
Злата вредни саветници наше владе
свакако би били и Весли Кларк, главнокомандујући током НАТО бомбардовања СРЈ, као и његов портпарол Џејми
Шеј. Они би могли наше да подуче како да објасне да је повећана смртност
пензионера због сиромаштва и деце
због неухрањености, у ствари, само мања колатерална штета пуњења државног буџета, што је једини спас Србије.
Другим речима, и да не набрајамо
даље, ниједан белосветски дрипац
није довољно велика гњида да од ње
наша власт не би могла нешто корисно да научи и лагодније влада народом.
З. Сп.

Што и нас не
„задеси” неки
Мухика?!
Колико пута смо, као мали, слушали
бајке које се завршавају тако што је
неки принц након што се његова љубавна прича завршила хепиендом,
постао краљ и до краја живота правично владао, а народ под њим уживао у благодетима.
А када сте последњи пут чули да је
у реалном свету неко негде „правично владао”? Тек да не причамо о нама, поготово од Тита наовамо (премда је много и оних којих имају штошта да замере оцу свих несврстаних
народа и народности). Без обзира на

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

то с колико наде су ти потоњи дочекивани, сви су некако наврат-нанос
најуривани и касније, из визуре
строгог (али правичног) ока историје, завршавали у кошу намењеном
политичко-мафијашком смећу.
Међутим, ових дана сведоци смо
тога да макар негде у свету постоји
нешто налик на дечје бајке. Наиме,
миљама далеко одваде пре неки
дан је један државник, пре свега захваљујући својој скромности и посвећености, напустио трон уз помпе, ловорике и општенародно клицање.
Пазите, човек је отишао с власти –
то значи да нико није морао да му се
увлачи у „доња леђа”. А и резултати
владавине (ако се у његовом случају
то тако могло назвати) све говоре – у
последњих пет година, колико је
трајао мандат сада већ легендарног
Хосеа Мухике, Уругвај је постао најпрогресивнија земља јужноамеричког континента.
За његовог мандата привреда је у
потпуности стабилизована, а усвојени су и разни либерални закони, попут легализације истополних бракова, марихуане и права на абортус.
Још фасцинантнија је скромност
којом се одликовао овај, за огромну
већину суграђана – добротвор (за неке, можда, и ћакнути особењак); од
плате у вредности 12.000 евра узимао је само око неопходних десет
одсто (остало је давао у хуманитарне
сврхе), вози кршасту „фолцикину”
„бубу”, живи са супругом на фарми
уместо у некаквој грандиозној резиденцији... И онда нимало не треба да
чуди то што је скромни Мухика у дану повлачења имао рејтинг од непојмљивих 65 одсто.
Добро, Руси кажу да Путин има већи, а и овдашњи аналитичари тврде
да ни наш фаворит није за бацање.
Међутим, наречени још увек суверено дрмају својим феудима – видећемо кол’ки ће им бити када једном
зглајзну и каквом ће се „бубом” одвести...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Преживели смо ми свакојаке страхоте, па ћемо и ову власт.
• Ове године ће нас изгледа заобићи поплаве. Штета, а ми се
спремили да их дочекамо као никад!
• Кад муж има љубавницу, жена је прекобројна.
• Секс, дрога и алкохол. То су три стуба ослонца нашег друштва

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Орао? Нека друга птичурина? Јок, обичан пањ.
На панчевачком кеју, ових дана
Снимила Драгана Кожан

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ВОЗИО ЈЕ СА ДВА ПРОМИЛА АЛКОХОЛА У КРВИ. ГОТОВО
ТРЕЗАН!
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БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ И ОВЕ ГОДИНЕ У ПАНЧЕВУ

ОД 1. МАРТА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

ГОСТУЈЕ КОМПАНИЈА
АНТОНА ЛАКИЈА ИЗ БРИСЕЛА

Ограничене посете

Конференцији за
новинаре присуствовао
и Њ. е. амбасадор
Краљевине Белгије
у Србији Лео Даес

сету пацијенту у периоду
од 15 до 16 сати. Све даље
епидемиолошке мере, како
пише у саопштењу, предузимаће се у складу с препорукама Завода за јавно
здравље Панчево и Епидемиолошке службе болнице.
И. П.

ПРИНТОВИ МИЛЕНЕ МАКСИМОВИЋ

Инкомпатибилност
живота

Ново издање фестивала
доноси храбре
искораке
Као и претходне две године,
једна од представа Београдског фестивала игре (БФИ)
биће приређена у панчевачком Културном центру. Захваљујући томе суграђани ће
4. априла моћи да погледају
комад „Пази на раскорак” у
извођењу Компаније Антона
Лакија из Брисела. У Градској
управи је тим поводом одржана конференција за новинаре
на којој су говорили: Њ. е. амбасадор Краљевине Белгије у
Србији Лео Даес, уметничка
директорка Београдског фестивала игре Аја Јунг, градоначелник Панчева Павле Раданов, чланица Градског већа
задужена за културу Јасмина
Вечански и директор Културног центра Панчева Немања
Ротар.
Како је рекла Аја Јунг, Антон Лаки је бивши играч
Акрама Кана, у чијој је трупи
провео девет година, а онда се
осмелио да оформи своју
компанију у Бриселу.
– То је млад кореограф који
ствара на класичну музику,
тако да ћете 4. априла уживати у музици Баха, Пучинија и
Менделсона, а с друге стране у
једном врло слободном и храбром кореографском језику –

У Општој болници Панчево
од 1. марта посете пацијентима се ограничавају због
могућности ширења вируса
грипа. Како стоји у саопштењу те здравствене установе достављеном нашој
редакцији, највише две
особе моћи ће да дођу у по-

У понедељак, 9. марта, у 19
сати, у Галерији савремене
уметности биће отворена изложба принтова „Инкомпатибилност живота” Милене
Максимовић. Ту поставку је
ауторка планирала да представи 2014. године заједно
са историчарком уметности
Јеленом Весић, уметницом
Иваном Ракиџић Крумес и
уз техничку подршку и реа-

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Позориште треба да буде вентил и да донесе уживање
објаснила је уметничка директорка фестивала.
Лео Даес, који је овом приликом први пут боравио у Панчеву, рекао је да су белгијски
играчи стални учесници на
Фестивалу игре у Београду, а
сада ће они наступити и у Панчеву. Европска унија је један од
спонзора ове београдске манифестације и сарадњу између
Делегације ЕУ и БФИ Даес
сматра изузетно значајном.
– Антон Лаки је пореклом
Словак, али је давно дошао у
Белгију и у Бриселу је основао
своју плесну компанију. Ту је
и направио свој први значајнији комад – „Пази на раскорак”, који ће бити приказан у

Београду и Панчеву. Још увек
нисам видео представу, тако
да ћу то урадити заједно с вама. Знам да је то динамичан и
ентузијастичан перформанс с
пет играча, који доноси сјајан
спој модерног плеса и класичне музике – изјавио је амбасадор Белгије Лео Даес.
Слоган овогодишњег Београдског фестивала игре гласи: „Ухвати светлост” и он
наткриљује цео догађај.
– Мислим да нам је свима доста мрачних и тешких тема, да
позориште у овом периоду треба да нам буде вентил и да донесе уживање – рекла је Аја Јунг.
Фестивал ће трајати од 23.
марта до 10. априла и у том

периоду ће бити изведено 20
представа. Као и обично, у Београду ће се наћи и велике
играчке звезде и млади плесни ствараоци, а публика ће
моћи да погледа најактуелније комаде са светске играчке
сцене. Између осталог, Аја
Јунг је истакла гостовање Балета „Трокадеро из Монте
Карла” из Њујорка, који ће
извести веома смео комад у
којем искључиво мушки играчи изводе пародију на руски
класични балет. Још један од
искорака је и долазак лондонског театра Садлерс Велс с
представом „Милонга”, којом
ће фестивал бити отворен.
Д. Младеновић

лизацију Јагоде Милковски.
Радови махом представљају
сублимацију њеног уметничког искуства и ставове
формулисане током година
изолације услед тешке болести. У овом тренутку, када
Милена Максимовић више
није међу нама, изложба је
организована као ретроспектива њених најпознатијих
радова.
Д. М.

Злочини Вермахта
у Србији
У петак, 6. марта, у 18 сати, свечано ће бити отворена изложба
„Злочини Вермахта у Србији за
време Другог светског рата”,
чији су организатори Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и
Медија центар „Одбрана”.
Изложба је реализована поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста
(27. јануар), а свој допринос је
дао и Народни музеј Панчево,
уступивши фотографије из
историјске збирке, као и по-

датке о злочинима Вермахта
на територији града Панчева,
укључујући и Јабуку.
Аутор поставке је Мирољуб Филиповић, а њоме су
обухваћене фотографије и
документа у вези са злочинима припадника Вермахта
у Србији, који су систематски уништавали цивилно
становништво појединих националних, верских и расних група (Јевреји, Срби и
Роми) током Другог светског рата.
Д. М.

„ПАНЧЕВАЦ” И ПРИЈАТЕЉИ НАГРАЂУЈУ ДАМЕ

Поклањамо торту, огрлицу, вечеру, књиге, козметичке третмане...
Драге читатељке, „Панчевац” ће и ове
године, у сарадњи са својим пријатељима и дугогодишњим клијентима,
улепшати Дан жена најсрећнијима
међу вама. Спонзори су припремили
вредне поклоне, а на вама је само да
одаберете свој и да нам до петка, 6.

марта, до 13 сати пошаљете СМС на
број 1201. Укуцајте КО (размак) шифру поклона који бисте волеле да
освојите и своје име и презиме и све
то пошаљите на горепоменути број.
У петак ћемо уз помоћ сајта Random.org одабрати победнице, а потом

ћемо резултате објавити на нашем
порталу www.pancevac-online.rs. Добитнице ћемо истог дана позвати и
телефоном.
Важно је напоменути да с једног
броја можете послати и више порука
са шифрама различитих награда, ка-

ко бисте увећале своје шансе да неки
од поклона припадне баш вама.
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.
А ево шта све можете освојити

„ЛАГУНА”: КЊИГЕ И КОЗМЕТИКА

„АНЧИ КОЛАЧИ”: НУГАТ ТОРТА

Издавачка кућа „Лагуна” и књижарски ланац „Делфи” су поводом Дана жена за 7.
и 8. март припремили специјалну акцију за даме: уколико купе две од понуђених књига за само 999 динара, у
свим књижарама „Делфи”, па тако и у књижари у „Авив парку” у Панчеву, на поклон ће добити и два производа по избору. У понуди су маске „Др Цолић Beauty Therapy” посебно креиране за дубинску негу коже лица и
деколтеа, крема за масажу „Биотен Cellufight” и функционалне чоколаде с додатком витамина и минерала
„WellBe” компаније „Бамби”.
Романи на акцији су: „Потрага за сунцем” Тонија Парсонса, „Завести Ингрид Бергман” Криса Гриналга, „Последња Гетеова љубав” Мартина Валзера, „Повратак на Крит” Бренде Рид и „Последња војвоткиња” Дејзи Гудвин.
Три наше најсрећније читатељке освојиће неку од следећих награда: 1) књигу „Потрага за сунцем” Тонија
Парсонса и крему „Биотен Cellufight”; 2) књигу „Завести Ингрид Бергман” Криса Гриналга и маску „Др Цолић Beauty Therapy” или 3) књигу „Последња Гетеова љубав” Мартина Валзера и крему „Биотен Cellufight”.
Шифре за поклоне су: Лагуна 1,, Лагуна 2 или Лагуна 3.

Посластичарница „Анчи колачи”, уметничка радионица за израду најквалитетнијих
торти, колача и разних посластица с традицијом од преко дванаест година, налази се
у Улици Лава Толстоја 13-а. Шта год да је повод за ваше славље, тим врхунских мајстора посластичара побринуће се да заслади најбитнији дан у вашем животу.
Квалитетне посластице, врхунска услуга и приступачне цене само су неки од разлога по којима је посластичарница „Анчи колачи” позната у целој Србији. Више информација може се пронаћи на сајту www.ancikolaci.com.
„Анчи колачи” ће најсрећнију читатељку наградити нугат тортом од два килограма.
Шифра за поклон је: торта.

САЛОН ЛЕПОТЕ „БОЈАНА 24”: ТРЕТМАН ПО ИЗБОРУ

Продавница „Жарковић накит” налази се у срцу града, у Улици војводе Радомира
Путника 17. У овој предивној оази доброг укуса већина дама се осећа као свој на
своме, јер се ту могу пронаћи све врсте сребрног накита, као и оног са кристалима „Сваровски”. „Жарковић
накит” у својој понуди има и велики број сатова за свачији укус.
Поводом Дана жена ова продавница ће најсрећнију добитницу обрадовати огрлицом „Butterfly” с кристалима „Сваровски”. Шифра за поклон је: огрлица..

Салон лепоте „Бојана 24” постоји 15 година и налази се у Змај Јовиној улици 5б. О квалитету услуге, студиозном и медицинском приступу лепоти коже, ноктију, косе и тела, као и сјајном
амбијенту, који карактеришу овај салон, најбоље сведочи велики број клијената који су „Бојани 24” верни
годинама.
У понуди су третмани лица, депилација, педикир, надоградња ноктију, антицелулит програми и фризерске услуге. Апсолутни хит је гел лак који траје око две недеље и можете га скинути сами тако што га једноставно одлепите као налепницу.
Салон „Бојана 24” припремио је награде за три читатељке: третман по избору у вредности од 1.000 динара.
Шифра је: Бојана.

КАФАНА „ЂЕРАМ”: ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРА ЗА ДВОЈЕ

ОРДИНАЦИЈА „МАЈА–ЉИЉАНА”: ПЕСКИРАЊЕ ЗУБА

Кафана „Ђерам”, која се налази на улазу у Старчево, 8. марта припрема изненађење за своје госте. Уз чувеног Тођу и његову најбољу пријатељицу – мадам гитару и
уз приступачне цене клопе и пића, пријатно кафанско вече очекује све оне који би желели да обрадују своје девојке, супруге, маме, пријатељице, сестре, куме, комшинице...
Добродошли су и гости који 8. марта имају неки други разлог за славље, као и они који једноставно воле
добар провод за који није ни потребан посебан повод. Улаз је слободан, а резервације су обавезне, и то путем телефона 013/631-872 или 062/478-394.
Кафана „Ђерам” наградиће најсрећнију читатељку вечером за двоје на Дан жена. Шифра је: вечера.

Стоматолошка ординација „Маја–Љиљана” препознатљива је како по свом тиму лекара с вишедеценијским искуством, тако и по палети услуга која покрива све гране стоматологије и иде у корак с најсавременијим светским трендовима. Ординација се налази у
Улици Михајла Пупина 55-а, ради од 9 до 21, а викендом дежура по позиву. Телефон је 066/345-225.
Ординација „Маја–Љиљана” једној читатељки поклања пескирање зуба. Овом методом се чисте мрље и
пребојености на зубима, као и простор између зуба и десни, а спречава се и њихово крварење. Зуби добију
сјај и постају за нијансу светлији.
Шифра је: осмех.

„ЖАРКОВИЋ НАКИТ”: ОГРЛИЦА „СВАРОВСКИ”
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Рад у будућем фонду био би волонтерски,
а трошење новца транспарентно.
Вишња Андрејевић,
члан Градског одбора ЛДП-а
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПОРУКЕ СА ОПОЗИЦИОНЕ СЦЕНЕ

Панчево спремно
дочекало нови закон

ГРЕJАЊЕ, ЗАНИМАЊА И ОПСТАНАК

Ступањем на снагу Закона о
планирању и изградњи испуњено је предизборно обећање Српске напредне странке
из 2014. године да ће се
створити боља пословна атмосфера за привлачење и
страних и домаћих инвеститора, те да ће бити покренута грађевинска индустрија која је „немаром државе доведена до ивице
пропасти”, рекао је Жељко
Сушец, народни посланик и
повереник ове странке за
Панчево, на конференцији
за новинаре, одржаној у
среду, 4. марта.
– Морам да поменем извештај Националне алијансе
за локални развој, која је

оценила да је по нашем старом закону о издавању грађевинских дозвола Србија
међу 189 земаља заузимала
186. место, што је заиста поражавајуће. Цена грађевинских дозвола је тада била
пет пута виша него што је то
у земљама Европске уније.
Сада је новим законом предвиђено само 28 дана за издавање грађевинске дозволе, а
када се то упореди с просечно 264 дана, колико је то
трајало до сада, може се видети колико је нови пропис
заиста ефикасан – нагласио
је Сушец.
Он је додао да је и сама
процедура за инвеститоре
знатно олакшана, али да
овим новим законом није
предвиђена и конверзија земљишта, што ће бити регу-

лисано другим прописом
који ће на дневни ред републичке Скупштине доћи
највероватније половином
ове године. За сада је реч само о првој фази примене
Закона о планирању и изградњу, а већ догодине, према његовим речима, све ће
се радити електронским путем, што ће додатно олакшати посао инвеститорима.
– Што се Панчева тиче,
могу с поносом да кажем да
је наша локална самоуправа
спремно дочекала ове измене, да на шалтеру у Услужном центру грађани већ
сада могу да се распитају о
потребној документацији и
подносе захтеве, а и Секре-

таријат за урбанизам је већ
одредио радни тим за тај
посао. Још ако се подсетимо
да је проценат решених
предмета у 2013. години
био само 30 одсто, што је
било поражавајуће и прави
шамар, у будућности се то
неће догађати – подвукао је
Жељко Сушец.
Он није пропустио да напомене како оне који се не
буду придржавали одредби
новог Закона очекује и прекршајна и кривична одговорност. Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, на челу с
министарком Зораном Михајловић, према његовим
речима, већ обилази локалне самоуправе и проверава
да ли се овај нови пропис
спроводи.

Панчевачке опозиционе партије су
током протекле недеље пажњу усмериле на сасвим различита питања. Док
су омладинци Лиге социјладемократа
Војводине наставили да се боре за

„У Србији 1. марта почиње
пуна примена новог Закона
о планирању и изградњи,
што треба да омогући обједињену процедуру издавања
грађевинских дозвола за највише 28 дана. До сада је добијање грађевинске дозволе
било подељено
на три формална корака: добијање акта о
урбанистичким
условима или
извода за парцелу; добијање
одобрења
за
градњу заснованог на идејном
пројекту и, на
крају, добијање потврде о
пријему документације за
пријаву радова, засноване на
главном пројекту”, наводи
се у саопштењу Градског одбора Покрета социјалиста.
Та странка сматра да је
дошло до „суштинске про-

Страну припремио

Зоран
Спремо

мене и једног од реформских корака које је Влада
Србије најавила, обећала
и испунила”. Сада ће поменута процедура бити
скраћена на само два корака: добијање локацијске
и грађевинске дозволе.
Због тога Покрет социјалиста „потпуно подржава
ову одлуку”,
јер „инвеститори неће више морати да
обијају врата
по
јавним
предузећима,
шалтерима и
канцеларијама Градске
управе”.
„Посао у градском Секретаријату за урбанизам и комуналне делатности умногоме ће надаље зависити од
тога да ли ће јавна предузећа која треба да дају сагласности поштовати рокове.
Да ли су надлежни спремни
за издавање грађевинских
дозвола за 28 дана, показаће
време”, закључује се у саопштењу.

посебно указујући на проблем високих
рачуна за грејање. Истовремено, Покрет „Двери” прераста у странку упозоравајући да је угрожен опстанак Србије.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Студирање за непостојећа занимања
Омладина Лиге социјалдемократа Војводине је пре
годину дана покренула акцију под називом „Непостојећа занимања”, у оквиру
које се указује на чињеницу
да се у Србији студенти државних и приватних факултета школују за 147 звања
која нису унета у званични
шифарник. Они су Министарству просвете упутили
писмо с питањем о том проблему, али нису добили одговор.
Због тога су прошле недеље покренули још једну акцију која се састоји у томе да
сваког радног дана министру
просвете Срђану Вербићу

пошаљу по једно писмо у
ком се налази и једно непостојеће занимање. Кажу да
ће то наставити да раде све
док се он не огласи.

– Предлажемо да Национални савет за високо образовање, који формира Министарство, редефинише стандарде за акредитацију студиј-

ских програма, то јест тражимо да један од критеријума
буде да студијски програм садржи занимање које се налази
у шифарнику. Уколико се неко звање не налази у њему, дужност универзитета на ком се
студира по том програму био
би да пошаље захтев за ажурирање – рекао је Миодраг
Лукић, председник Омладине
Градског одбора ЛСВ-а, на
конференцији за новинаре,
одржаној у среду, 4. марта.
Он је закључио да је срамота што шифарник који датира из 1998. године још увек
није ажуриран и није усклађен са Законом о високом
образовању.
С. Првуљ

САОПШТЕЊЕ НОВЕ СТРАНКЕ

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Власт обмањује грађане

За спас од
дужничког ропства

Поводом учесталих коментара у медијима у вези с ценом и новим системом наплате грејања Нова странка
жели да изрази забринутост
и позива на крајњу опрезност. Поновићемо свој став
од пре шест месеци – да је нови систем наплате грејања по предложеним ценама апсолутно неприхватљив за грађане
Панчева. Уместо
да се наплатом по
потрошњи оствари
уштеда, односно јефтиније
грејање, испада да ће нови
систем наплате бити скупљи,
што се може једноставно видети и из примера које је
„Грејање” слало потрошачима пре неколико месеци.
Нова странка из овога
може извући само један

закључак, а то је да градске власти на овај начин
покушавају да обману грађане и извуку им још који
динар којим би се финансирале плате запослених у
јавним предузећима у
Панчеву, од
којих је већини главна квалификација за
посао чланска
карта неке од
странака
у
владајућој коалицији.
Такође,
Нова странка поново поставља питање надлежнима:
колико је нових људи запослено у јавним предузећима
у Панчеву од 1. јануара
2014, од када важи двогодишња забрана Владе Републике Србије о запошљавању у јавном сектору?

Покрет „Двери” је „за врло
кратак период” широм Србије прикупио 10.500 потписа и тиме обезбедио сагласност
за
оснивање политичке организације – каже се у
саопштењу панчевачког повереништва. Званични назив нове странке биће
Српски покрет
„Двери” (скраћено „Двери”).
„Проценили смо да су сазрели сви услови, како кадровски, тако и искуствени,
да прерастемо у политичку
организацију ради учешћа
на свим предстојећим изборима. Повереништво ’Двери’ у Панчеву ће у наред-

ном периоду постати Градски одбор. Управо у Панчеву ће бити и окружно седиште Српског покрета ’Двери’ за Јужнобанатски округ”,
прецизира се у
саопштењу.
Захваливши
свим суграђанима који су својим потписом
подржали ову
промену и у
програму Покрета „препознали једину иницијативу за
опстанак и спас Србије од дужничког ропства”, „Двери”
обавештавају заинтересоване
за учлањење да се могу пријавити на имејл: pancevodveri@gmail.com, или на телефон 062/80-96-676.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Хоће ли се
поштовати рокови?

усклађивање шифарника занимања с
важећим универзитетским програмима, Нова странка је поново затражила
да се објаве подаци о новозапосленима у овдашњим јавним предузећима,

Политичка воља јача од прописа
Кашњење примене посебног
колективног уговора у јавном
сектору било је основна тема
на коју се, у име Одбора за
правна и социјална питања
Градског одбора Социјалдемократске партије Србије,
осврнула Милица Мијовић,

Она је указала на нелогичност дату у Закону, јер је
утврђен краћи рок за усаглашавање уговора о раду од рока усаглашавања општих аката, па зато ниједан рок није
поштован, а колективног уговора нема.

немогућност израде општих
аката код послодаваца, а трпе запослени и директори
јавних предузећа – рекла је
Милица Мијовић.
Овакво „упадање у законску
празнину”, каже она, довело је
до „атмосфере где је све могуће и немогуће” и где се „одокативним методама кроји капа”, а „реч власника је божји
закон”. И све то „наводи на

сумњу да је политичка воља
јача од прописа”.
Мијовићева је навела и бројне примере који из ових проблема проистичу, почев од дужине годишњих одмора, који
су свима сведени на законски
минимум, надокнаде трошкова у случају смрти члана уже
породице, исплату отпремнине у случају технолошких вишкова, као и многе друге.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Фонд за помоћ
оболелој деци
члан Главног одбора те странке, на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 3.
марта.
Према њеним речима, законодавац је прописао рокове
усаглашавања општих акта
послодаваца, а важеће колективне уговоре требало је примењивати најдуже шест месеци, то јест до закључивања нових, најкасније до 29. јануара,
те је подсетила да је данас већ
3. март.

– Различито тумачење
усвојених законских решења,
пре свега надлежних у локалној самоуправи и синдиката, чије су последице лош
текст колективног уговора,
те оклевање и кашњење до
задњег дана да се он потпише, без могућности примедби чак и на текстуалне грешке, неодговорност је и неозбиљност и има за последицу
кашњење у регистрацији посебног колективног уговора и

Либерално-демократска партија предлаже да се оснује
Градски фонд за помоћ у лечењу тешко оболеле деце. Ову
иницијативу, на конференцији за новинаре, одржаној у
среду, 4. марта, образложила
је Вишња Андрејевић, члан
Градског одбора те странке.
Према њеним речима, фонд
би у погледу прикупљања и
трошења новца „био потпуно
транспарентан”, а о њему би,
искључиво волонтерски, бринуо Управни одбор у коме би

били градоначелник, члан
Градског већа задужен за
здравство и најмање три
угледна представника грађана. О деци којој би помоћ била додељивана одлучивао би
тим панчевачких лекара специјалиста.
Да би се остварила ова иницијатива, подвукла је Вишња
Андрејевић, кључно је поверење грађана које је, истина, у
последње време пољуљано
због злоупотреба новца у
сличним акцијама.
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БОЉЕ ОД ДОБРОГ
На Кудељарцу бољи услови
пословања и ограничена
стамбена изградња

Пажњу одборника на протеклој седници Скупштине града, одржаној у
петак, 27. фебруара, највише су привукле измене планске документације за Кудељарски насип и Новосељански пут и Статута ЈКП-а „Грејање”. Прва одлука из разлога који су
врло животни, а друга због своје искључиво политичке димензије.
Промене плана генералне регулације за Кудељарац предлагач је
образложио жељом да се постојећим
привредницима у том делу града
омогуће бољи услови пословања и
даљи развој, те да се на тај начин
привуку и други да започну бизнис
на том месту. Синиша Митрески
(ЛДП) подржао је предлог, али је

Владан Кељевић (ЛСВ) оценио је
да владајућа коалиција не ради у интересу грађана, већ у интересу партија и појединаца у њима.
– Шта ће коалиција кад СНС води
град како он хоће? Рекли сте да сте
постигли договор и да је ово идеална
особа за директора. Па ако је идеална, што мењате Статут и систематизацију да би особа с политичким наукама водила „Грејање”? Додали сте
како је за то место кандидује чињеница да је годину и по дана била
председница Надзорног одбора
предузећа. Ово је чисто политикантство. Немојте да се играте интелигенцијом свих нас. Грађани све то
прате и оцениће вас на изборима наредне године – рекао је Кељевић.
Он је питао како то да ће Лазић
бити смењен ако ДСС тврди да је добро радио и зашто ће бити део менаџерског тима будуће директорке. Реплицирали су му одборници ДСС-а
Зденка Јокић и Мишо Марковић.
– Задовољни смо Лазићевим радом. Он је изразио жељу да се пову-

ставио примедбу да ће тим изменама бити онемогућена стамбена изградња у том делу Панчева. Рајко
Мијовић (СДПС) назвао је тај документ нерационалним, јер се велики
део земљишта обухваћеног планом
налази испод далековода који туда
пролазе. Додао је како због тога постоје бројна ограничења приликом
изградње објеката, те да зато нема
заинтересованих инвеститора. Он је
замерио и то што ће власници њива
у том делу града плаћати порез на
грађевинско земљиште.
Славе Бојаџиевски, помоћник градоначелника, одговорио је да је то
још од 2009. године пословна зона у
којој су нелегално никли стамбени
објекти. Додао је како ће измене
планске документације омогућити
легализацију кућа, као и њихову доградњу, али ће онемогућити даљу
градњу. Бојаџиевски је нагласио да
се планови мењају на захтев привредника који желе да прошире свој
бизнис и запосле нове раднике.
Неупоредиво више пажње одборници су посветили предлогу измена
Статута „Грејања” које су увод у смену директора предузећа. Јавност је
већ обавештена да ће Миодрага Лазића (ДСС) заменити Сандра Божић
(СНС), а Статут је промењен да би
она као дипломирани политиколог
могла да заузме ту позицију као вршилац дужности директора.

че, јер је осетио да трпи притиске
грађана због начина обрачуна услуга
„Грејања”. ДСС сматра да одговорност за то предузеће треба да преузме највећа странка у парламенту.
Ми у ДСС-у сматрамо да будући вршилац дужности директора може да
оправда поверење. Треба је пустити
бар шест месеци да модернизује неке ствари, пошто се ради о млађој
особи – изјавила је Јокићева.
Њен страначки колега Марковић
је, међутим, навео да се Лазић повлачи „из приватних разлога” и додао како је најбоље да га замени неко ко је упознат са ситуацијом у
предузећу. Додао је како су одлазећи
директор, његови сарадници и Надзорни одбор заједно успели да извуку „Грејање” из губитака и начине га
успешном фирмом, која већ две године не добија буџетске дотације.
– Не видим шта је проблем ако се
владајућа коалиција договори да то
предузеће у наредном периоду
функционише као што је досад
функционисало, а неко ко је већ био
председник НО преузме још одговорнију функцију – упитао је Марковић.
Због овако горљиве одбране партијских интереса СНС-а зли језици
су одмах устврдили како двоје функционера ДСС-а припремају терен за
прелазак код напредњака. Зоран Рајачић (СНС) оценио је да је Кељеви-

Избор директора
„Грејања” између закона
и „политичке реалности”

ЧИТАЈТЕ

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

ћев наступ политикантство, те да му
очигледно смета СНС. Напредњак
Војо Кркобабић је додао како је све
што су „Зденка и Мишо рекли од суштинске важности” и изнео неколико противречних ставова.
– Процедура није прекршена. Кељевић пренебрегава реалну политичку ситуацију. Зна се како се бирају људи на јавне функције. То је
ствар компромиса. Наш предлог је
добар, осмишљен и ми иза њега стојимо. Могао бих се сложити у вези с
вашим принципијелним замеркама
на начин бирања људи на јавне
функције, али ми не можемо да доведемо некога из „Џенерал електрика” да буде директор „Грејања”. Негде у белом свету постоје менаџери
који би много боље управљали градом и јавним предузећима. Међутим, ми располажемо овим што
имамо и држимо се правила игре.
Зато сматрам да треба да пожелимо
кандидату који долази на ту функцију да тај посао ради боље од претходника који је радио добро – рекао је
Кркобабић.
Оливер Петковић (ЛСВ) подсетио
је Кркобабића да се по Закону о јавним предузећима директори бирају
на јавном конкурсу и упитао када ће
бити расписан конкурс за менаџера
„Грејања”.
За разлику од ове смене, одборници нису ни поменули промену на челима надзорних одбора двају других
комуналних предузећа. У „Зеленилу” је уместо Тање Лукић Апт (ДС),
која је отишла на другу дужност, дошао Срђан Милетић (ДС), актуелни
шеф Комуналне полиције. Миодрага
Словића (СНС) у АТП-у је заменио
Александар Цветић (СДПС).
Скупштина је једногласно усвојила
предлог да се продужи финансирање
програма гинеколошке и педијатријске здравствене заштите у селима.
Сви одборници су гласали и за одлуку
о условима остваривања права на накнаду трошкова за трећи покушај вантелесне оплодње паровима без деце.
Д. Вукашиновић

Фудбaлскo
узбуђeњe
Пише: Милош Васић
Кao штo стe видeли, дoшлo je дo
вeликoг „узбуђaвaњa” oкo фудбaлa
oвих дaнa. Aлeксaндaр Вучић је
лeпo рeкao дa сe у „Звeзди” и
„Пaртизaну” крaлo, и тo сe мнoгo
крaлo. Joш прe нeгo штo ћe eмисиja „Рeпoртeр” нa TВ „Б92” o тим
нeким дeликaтним питaњимa бити
eмитoвaнa, из двa oдeљeњa истe
кoрпoрaциje – „Пaртизaнa” и „Црвeнe звeздe”, стиглa су ужaснутa
сaoпштeњa прeвeнтивнoг кaрaктeрa. Вeћ нa oснoву oнoгa штo су их
питaли тoкoм снимaњa, билo им je
jaснo кудa тo вoди, пa су сe рeшили
нa прeвeнтивни прoтивудaр. Ниje
им пoмoглo, пa ћe сe кaсниje oдлучити нa дирeктнe прeтњe и мoбилизaциjу нaвиjaчких мaсa. У утoрaк
увeчe прeдстaвници oбa OУР-a
укaзaли су сe кoд Ди Џeja Вучићeвићa у „Teшкoj рeчи” нa TВ „Пинк”:
Нeбojшa Чoвић испрeд „Звeздe” и
Mилoрaд
Вучeлић
испрeд
„Пaртизaнa”.
Нajмaњe je ту билo рeчи o суштини ствaри – криминaлу у фудбaлу, утajи пoрeзa, нeприличним
и скaрeдним вeзaмa с пoлитикoм,
стрaнкaмa и пoлитичaримa. Свeлo сe, нa крajу крajeвa, нa пљувaњe
eкипe „Инсajдeрa” – рeпoртeрa дa
су oвaкви и oнaкви. Te oдaклe
Брaнкици пoлициjскo oбeзбeђeњe
и штa je с тим имao Рoћкo Mилoвић (нa кoгa имajу пик из нeкoг
рaзлoгa; вaљдa зaтo штo вишe
ниje нaчeлник УКП); тe дa су пoзнaти издajници и интригaнти;
Нeбojшa Чoвић сe пoсeбнo биo
oкoмиo нa сeриjaл „Пaтриoтскa
пљaчкa”, o пумпaњу пaрa прeкo
Кoсoвa, вaљдa из нeкoг свoг

рaзлoгa: нeштo гa je jaкo зaсврбeлo.
И тaкo дaљe, чoвeкa je билo срaмoтa тo и дa глeдa.
Глaвни утисaк, мeђутим, биo je
нeштo другo. Свa три истoмишљeникa билa су ужaснутa сaмoм чињeницoм дa нeкo уoпштe имa
тoликo дрскoсти дa пoстaвљa
пoтпунo нeпoтрeбнa питaњa o
„нajвaжниjoj спoрeднoj ствaри нa
свeту” (кaкo тo зoву тупaви спoртски нoвинaри). Нaимe, oпштeпoзнaтo je дa су тa двa фудбaлскa
клубa стубoви Српствa Вaскoликoг,
бaстиoни пaтриoтизмa, бoгoштoвљa и држaвe. Нису, дaклe, нимaлo „спoрeдни”, пoгoтoвo oнимa
кojи oд тoгa живe. Кo гoд сe дрзнe
дa питa билo штa o њихoвим
пoслимa, пoгoтoвo o пoрeзимa,
прoнeвeрaмa и oбичнoм криминaлу, тaj je гaрaнт издajник, плaћeник и лицe сумњивo пo дeфинициjи. Фудбaл je свeтињa, кaжу нaм
oви мудрaци, пa чaк и кaд нeмa
никaвe рeзултaтe, чaк и кaд je
дужниjи oд Грчкe и чaк кaд дугуje
вишe пoрeзa нeгo „Пинк”. И нeмoj
дa je нeкo шикao нa свeцa, инaчe
ћeмo нaхушкaти нaвиjaчe нa њeгa,
кao штo сe вeћ дoгaђa. Имa сви дa
плaћaмo зa њих, кao дa су Црквa –
штo нa извeстaн нaчин и jeсу.
Jeдaн мoj дрaги пoкojни приjaтeљ, вичaн унутрaшњим рaдњaмa спртских друштaвa, лeпo je
прeдлaгao дa сe oвдe фудбaл
зaбрaни, дa сe рaспустe клубoви и
сaвeзи и дa сe oснуjу пoнoвo крoз
jeднo двaдeсeт гoдинa, a дeцa
нeкa пикajу нa мaлe гoлићe зa тo
врeмe, пa дa oндa видимo гдe
смo.

НАША АНКЕТА
8. МАРТ – ПРАЗНИК ИЛИ САСВИМ ОБИЧАН ДАН?

Женама је потребна стална пажња

С. САВИЋ

З. НЕДОМАЧКИ

Као међународни Дан жена 8. март
је прихваћен од 1917. године. Ипак,
треба истаћи да је Клара Цеткин,
немачка феминисткиња и комунисткиња, много раније изашла у
јавност са идејом да слабији пол,
бар једним даном у години, треба да
истакне своју посебност. Остало је
историја. Рекло би се – до данас траје борба да жене и мушкарци буду
једнаки. Формално, препреке да се
тако нешто деси више не постоје, а
и суштинских разлога је све мање.
Жене су способне да раде готово све
као и мушкарци, а као мајке оне су
и корак ближе савршеном бићу.
Ипак, истина је да родна равноправност, бар у овом делу света, није досегла потребан ниво. До неког новог
8. марта.
СРЂАН САВИЋ,
студент:
– Жене треба славити свакодневно. Ако то чинимо само једног дана у
години, онда то није оно право. Многе жене и не знају зашто се слави баш
8. март. На неки начин, то и не треба
да их интересује. Њима треба посветити сталну пажњу. Мислим да је то
најбољи рецепт за успех код жена. С
времена на време нешто им поклонити и ето срећне жене.

А. ПРВАНОВ

М. МОКРАН

ЗЛАТИБОРКА НЕДОМАЧКИ,
пензионерка:
– Искрено, баш ми и не значи много тај дан. Нити славим 8. март као
такав. Нећу да слажем, прија ми кад
добијем цвеће, али... Кад сам била
млада и док сам радила, некако је
било више смисла да се тај дан слави. Сада на то гледам потпуно другачије. Тог дана, у ствари, највише
профитирају трговци, а не жене. Највише ми и смета та комерцијализација једне лепе идеје.
АНА ПРВАНОВ,
гимназијалка:
– Мислим да би сваког дана требало истицати љубав према женама, а
не само када дође 8. март. До сада
нисам добијала поклоне за тај дан.
Ако ме питате какав поклон бих желела да добијем, онда је свакако реч
о некој ситници. Уколико филозофски посматрам ту причу, тешко ми је
да кажем зашто жене још увек нису
равноправне с мушкарцима. Треба
ми много времена за размишљање да
бих мудро одговорила.
МАРИНА МОКРАН, дипломирани
туризмолог:
– За мене ће то бити дан као и сваки други. Слави се 8. март, а мислим

С. ЛОЦИ

М. СТОЈСАВЉЕВИЋ

да сваки дан треба да буде празник
за жене. Иначе, овом датуму се више
радује мој супруг, јер продаје цвеће,
па ће му сигурно продаја 8. марта
бити много боља него другим данима. Толико о томе.
САЊА ЛОЦИ,
средњошколка:
– Сматрам да је у реду да жене
славе 8. март, али није у реду што је
реч само о једном дану који је посвећен женама. Да ли женама нешто
значи тај датум? Рекла бих да то зависи од тога каква сте особа. У сваком случају, ако жена добија поклон,
онда то треба да буде нешто што она
жели. Генерално, мислим да жене
више воле лепу реч и неку ситницу
него неки велики поклон.
МАРКО СТОЈСАВЉЕВИЋ,
пољопривредник:
– Наравно да треба прослављати 8.
март. Жене заслужују да имају свој
празник. Моја супруга ће на поклон
добити цветић, а уз то иде и пољубац.
То је довољно. Мислим да су жене
скромне. Оне у суштини траже мало
пажње, али да она буде стална. Ето,
то је та чаролија која увек успева и
која жене чини срећнима.
Анкетирао С. Дамјанов
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ШАБИЋ СТОПИРАО ОСИГУРАЊЕ СТАНОВА

ОДРЖАНА ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ

Без обједињене
уплатнице

БАНАТСКИ ЛАС ВЕГАС

Осигураници ДДОР-а
не могу више
да плаћају преко
„Хигијене”
Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности крајем
прошле године наредио је
ЈКП-у „Хигијена” да престане обједињену наплату својих услуга и осигурања станова и ствари у њима у име
ДДОР-а.
Грађани су о томе обавештени преко јануарских рачуна, који су били последњи
којима се заједно наплаћивало изношење смећа и осигурање. Прошлог месеца је почело спровођење наредбе повереника Родољуба Шабића,
па је на уплатницама штампан само износ за одношење
кућног смећа.
Часлав Јараковић, директор панчевачке филијале
ДДОР-а, рекао је да се велики
број од око 3.000 корисника
осигурања станова и ствари у
домаћинству јавио да пита
како ће даље плаћати премије. Он је додао да је досад са
250 њих направљена полиса
осигурања, те да је намера те
осигуравајуће куће да све досадашње клијенте задржи.

Повереник је наредбу
„Хигијени” издао на основу
оцене да је предузеће прекршило тајност података о
личности тиме што је
ДДОР-у дало адресе и остале појединости о својим корисницима. Јараковић каже
како то није тачно, јер је институција коју води добијала податак о неком грађанину само ако би у његовом
стану дошло до штете коју
би требало проценити и надокнадити, те да ДДОР није
правио никакву своју базу
података.
Додао је да се обратио
канцеларији повереника с
питањем да ли је довољно да
свако од досадашњих осигураника потпише посебну сагласност да жели осигурање
како би се наставила обједињена наплата. Уколико
одговор буде негативан,
ДДОР ће наставити склапање појединачних полиса о
осигурању.
Оваквих проблема има
широм Србије, о чему је
штампа већ писала. У Панчеву на сличан начин осигурање станова наплаћује и „Дунав осигурање”, али шаље посебне уплатнице уз рачуне за
воду и има сопствену базу података о корисницима.

НАШИ КАРНЕВАЛИСТИ У СТРУМИЦИ

Подршка FECC-а
Делегација и трупа „Панчевачког карневала” учествовали су од 19. до 22. фебруара
на карневалу у македонском
граду Струмици. Панчевци
су на „Струмичком чуду”, како се зове ова манифестација, учествовали заједно с групама из Македоније, Србије,
Шведске, Бугарске, Турске,
Хрватске, Словеније и других европских земаља.
Делегацију
„Пријатеља
Панчева”, која је организатор Панчевачког карневала
предводила је Зорана Владу.
Она се у Струмици састала с
градоначелником Зораном
Заевим и Александром Цицимовим, организатором тамошњег карневала, с којим
Панчевци имају десетогодишњу успешну сарадњу.
Зорана Владу се састала и с
представницима међународ-

ног борда Федерације европских карневалских градова
(FECC) и председником те организације Хенријем ван дер
Кроном. „Пријатељи Панчева”
су том приликом добили подршку за организовање овогодишњег карневала у нашем граду
који планирају за 19. и 20. јун.
Прошле године карневала
није било због пролећних поплава, а касније због неспремности Града да пружи
финансијску подршку организаторима ове манифестације. Зорана Владу је најавила да су бојне карневалске
трупе из света у Струмици
потврдиле учешће на „Интернационалном карневалу
Панчево 2015”, али је остало
нејасно да ли ће „Пријатељи
Панчева” моћи да финансирају тај пројекат и да га изведу без помоћи Града.

ТЕМА БРОЈА:
НЕВОЉЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Нокаут као аргумент
» Наставак са стране 1
Она је навела како је став
Прекршајног апелационог
суда да се несумњиво мора
утврдити да је нелегални
превоз обављен уз накнаду, а
судије често као доказ добију
само фотографију возила на
коловозу без имена окривљеног возача. Додала је да се
понекад инспекторски записници не сачињавају на терену, већ накнадно у канцеларији, па се не уручују окривљенима, а такве пријаве су
некомплетне. Неретко се дешава да пријаве буду одбачене и због тога што се односе
на нелегални превоз ка Београду за који градска инспекција није надлежна. Петковићева је додала како се
окривљени возачи често не
појављују пред судом, а није
их могуће привести, јер стално мењају адресе.
Упркос тим објашњенима,
Предраг Патић, градски већ-

ник задужен за ову област, не
крије незадовољство радом
суда. Највише замера то што
за судије исту тежину имају
пријава инспектора и изјава
нелегалног превозника.
– Неминовно је да се лоше
појаве шире ако санкција није извесна. Мислим да посао
судија није само да налазе
најлакше излазе за себе, већ
да санкционишу друштвено
опасне појаве. Ми смо увек
добијали одговор да свако
има право на одбрану и да
можда није све тако како се
чини у првом тренутку, а на
крају се све сведе на изигравање закона – резигниран је
Патић.
Он није заобишао ни Министарство саобраћаја, од
кога је у више наврата Град
тражио да иницира измену
закона како би локална инспекција добила већа овлашћења, али одатле никад није стигао одговор.
Д. В.

Многи били спремни
да им каприц поједе
вајду
Велика и мала сала Градске
управе су од 26. до 28. фебруара више личиле на Лас Вегас
него на седиште локалне администрације. Преко 450 пољопривредника надметало се
за закуп државне земље, тако
да су многи стављали на коцку велике суме, па можда и
будућу летину коју ће ове јесени скинути с тих њива да би
дошли до њих. И баш као у
правом казину, неки су изашли срећни, а градска каса је
једина сигурно профитирала.
Од закупа 5.000 хектара државне пољопривредне земље
ове године биће наплаћена
прилична свота, а велики део
тог новца добиће локални буџет. Није било опасности од
којих су панчевачки ратари
стрепели – да ће конкуренција са стране доћи и покупити
им земљу испред носа, али су
се и овог пута „испод радара”
прописа провукли многи
крупни играчи.
Дешавало се да се пољопривредници из појединих
села договоре унапред и поделе понуђене парцеле по почетној цени, али је било и
правих надметања с најразличитијим мотивима. Најнапетије, као и обично, било је
због земље у Долову, али није
заостајало ни Банатско Ново
Село. Доловци су излицитирали највиши износ – 65.000
динара по хектару. Ради се о
њиви нешто већој од 18 хектара, што није превелика површина у односу на то колике су
биле друге табле. Човек би помислио да је закупац у најмању руку пронашао златну жилу на таквој парцели.
И за њиве у Банатском Новом Селу владало је велико
интересовање, па су висине
закупа за кратко време са

Најнапетије, као и обично, било је због земље у Долову
25.000 скакале на преко
50.000 динара. Ако се зна да је
један учесник могао да закупи
до 50 хектара, намеће се питање колико паори треба да зараде на летини с тих њива да
би платили само закуп од преко 20.000 евра.
Зоран Сефкеринац, председник УО удружења „100 П
плус”, изјавио је да ту нема
економске логике и да се закуп исплати само до цене од
30.000 динара за хектар.
– Ове високе излицитиране
цене вероватно су последица
неког каприца. Ако тих
65.000 динара претворимо у
кукуруз, то је 4.000 кила по
хектару по тренутној цени,
али кад на јесен треба да тај
новац вратимо у џеп, то ће
вероватно бити 5.000 кила по
хектару. Уз остала улагања,
то ће бити неисплативо, а ми
не можемо очекивати добру
годину за кукуруз као што је
била прошла – оценио је
Сефкеринац.

Славко Журжул се слаже са
Сефкеринцем и додаје како је
то све велика коцка због тога
што лицитација касни, пролећна сетва је на прагу, а њиве су необрађене.
– На лицитацији има много
репишта, која су утабана и траже добру обраду пре пролећне
сетве, а лицитација прилично
касни. Питање је и да ли ће у
земљишту моћи да се акумулира довољно влаге неопходне
кукурузу, а када се узме у обзир да су неке парцеле запуштене и да нема времена за
њихову одговарајућу припрему како би дале добар принос,
свако лицитирање нас може
одвести у губитке. Мислим да
је, с обзиром на све то, најсигурније засејати сунцокрет, јер
он трпи овакве услове – истакао је овај пољопривредник.
Разлози због којих су се паори ипак сурово надметали су
различити. Неки од њих су напросто добили такве налоге од
великих произвођача и тајку-

на за које годинама раде у суштини нелегалан закуп. Други су, рачунајући да ће добити
на времену, јесенас бесправно
поорали жељене парцеле или
их чак засејали пшеницом, па
су на лицитацији морали да
бране летину. А онда је на
сцену ступила злоба, па су им
комшије намерно дизале цену
да их отерају у губитке.
Има и оних који су без обзира на сав ризик у који улазе,
једноставно морали да остану
у игри да не би изгубили корак с другим такмичарима.
Не треба губити из вида чињеницу да се преко закупа државне земље релативно брзо
направи разлика између паора и газде. Примећена је још
једна категорија учесника. Један од чланова породице
Марковић је учествовао на
лицитацији иако је његовој
фирми „Млинтест коп” то забрањено због неких малверзација у прошлости. Овог пута
се надметао у своје име.

СЛЕДИ УВЕЋАЊЕ БУЏЕТА

Прошлогодишњи „вишак” смањује кредите
Са 373 милиона
динара биће
намирене различите
потребе корисника
Одборници локалног парламента изјасниће се на седници која је заказана за 11. март
о предлогу првог овогодишњег ребаланса буџета. Ради
се о увећању планираног износа градске касе за 2015. годину на 5,48 милијарди динара, захваљујући средствима
која су у буџету „претекла” од
прошле године. Тачније, ради
се о томе да планери јавних
прихода нису могли знати како ће неки од њих бити реализовани, па се испоставило да
је наплата била боља од очекиване.
Предраг Живковић, градски већник задужен за финансије, објаснио је да је прошле
године утрошено 904 милиона динара мање, а већ приликом прављења буџета за 2015,
у локалној самоуправи су знали да на рачуну имају око 580
милиона вишка, па је то одмах распоређено на различите потребе. У међувремену је
наплаћено још 373 милиона
динара прихода из 2014, што
је омогућило да се тај новац
кроз први овогодишњи ребаланс распореди корисницима.
Чак 60 милиона динара
преко очекиваног приходовано је од еколошких такси, 40
милиона од пољопривреде, 29
милиона динара стигло је од

наплате закупа за градске станове, а и Дирекција за изградњу и уређење Панчева је успела да наплати рачуне за закуп
пословног простора у износу
од 25 милиона.
Захваљујући томе је за 43
милиона смањено планирано
кредитно задужење на већем
броју инвестиција, а отворио
се простор да се подигну нови
кредити. Највећи од њих износи 140 милиона динара и
намењен је куповини зграде
вртића „Бајка” на Котежу.
Живковић каже да је „Марфин банка”, тренутни власник
објекта који „Дечја радост”
изнајмљује, изразио спрем-

ност да прода зграду. Према
инфирмацији добијеној од
Миодрага Радојковића, већника за образовање који у име
Града води преговоре с банком, цена ће вероватно бити
120 милиона динара. Власт је
за сваки случај у буџету резервисала још 20 милиона за те
потребе, јер постоји велика
жеља да се на овај начин реши
проблем смештаја једног броја деце у вртиће.
Предшколска установа ће
из ребаланса добити 160 милиона динара, што укључује и
поменути кредит. Остатак
новца распоређен је тако да
ће 16 милиона добити Град-

ска управа, 12 милиона образовање, 19 милиона биће дато
за здравство, култура ће добити још 19 милиона динара, а
социјала 16 милиона. Локална власт ће 10 милиона дати
месним заједницама за различите намене, а са пет милиона динара биће финансирани трошкови сеоских комуналних предузећа. ЈКП „Младост” је у последње време изгледа заменио АТП у улози
главне „звезде” свих ребаланса, па стално добија нове дотације. Овог пута ће то предузеће добити директно 20 милиона динара дотација и још
толико кроз финансирање
различитих послова на отвореном базену на Стрелишту
преко Дирекције.
Живковић је саопштио како се приходи у овогодишњем
буџету засад остварују у задовољавајућем обиму. Он није
прецизирао шта то тачно значи, али је уобичајено да на почетку године наплата буде нешто лошија да би се касније
поправила. С обзиром на изјаву премијера Александра Вучића да је републичка каса
пунија него што се очекивало,
може се претпоставити да се
то одразило и на панчевачке
јавне финансије.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ШАБИЋ СТОПИРАО ОСИГУРАЊЕ СТАНОВА

ОДРЖАНА ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ

Без обједињене
уплатнице

БАНАТСКИ ЛАС ВЕГАС

Осигураници ДДОР-а
не могу више
да плаћају преко
„Хигијене”
Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности крајем
прошле године наредио је
ЈКП-у „Хигијена” да престане обједињену наплату својих услуга и осигурања станова и ствари у њима у име
ДДОР-а.
Грађани су о томе обавештени преко јануарских рачуна, који су били последњи
којима се заједно наплаћивало изношење смећа и осигурање. Прошлог месеца је почело спровођење наредбе повереника Родољуба Шабића,
па је на уплатницама штампан само износ за одношење
кућног смећа.
Часлав Јараковић, директор панчевачке филијале
ДДОР-а, рекао је да се велики број од око 3.000 корисника осигурања станова и
ствари у домаћинству јавио
да пита како ће даље плаћати премије. Он је додао да је
досад са 250 њих направљена
полиса осигурања, те да је
намера те осигуравајуће куће
да све досадашње клијенте

задржи.
Повереник је наредбу „Хигијени” издао на основу оцене да је предузеће прекршило тајност података о личности тиме што је ДДОР-у дало
адресе и остале појединости
о својим корисницима. Јараковић каже како то није тачно, јер је институција коју
води добијала податак о неком грађанину само ако би у
његовом стану дошло до
штете коју би требало проценити и надокнадити, те да
ДДОР није правио никакву
своју базу података.
Додао је да се обратио канцеларији повереника с питањем да ли је довољно да свако од досадашњих осигураника потпише посебну сагласност да жели осигурање како би се наставила обједињена наплата. Уколико одговор
буде негативан, ДДОР ће наставити склапање појединачних полиса о осигурању.
Оваквих проблема има
широм Србије, о чему је
штампа већ писала. У Панчеву на сличан начин осигурање станова наплаћује и „Дунав осигурање”, али шаље посебне уплатнице уз рачуне за
воду и има сопствену базу података о корисницима.
Д. В.

НАШИ КАРНЕВАЛИСТИ У СТРУМИЦИ

Подршка FECC-а
Делегација и трупа „Панчевачког карневала” учествовали су од 19. до 22. фебруара
на карневалу у македонском
граду Струмици. Панчевци
су на „Струмичком чуду”, како се зове ова манифестација, учествовали заједно с групама из Македоније, Србије,
Шведске, Бугарске, Турске,
Хрватске, Словеније и других европских земаља.
Делегацију
„Пријатеља
Панчева”, која је организатор Панчевачког карневала
предводила је Зорана Владу.
Она се у Струмици састала с
градоначелником Зораном
Заевим и Александром Цицимовим, организатором тамошњег карневала, с којим
Панчевци имају десетогодишњу успешну сарадњу.
Зорана Владу се састала и с
представницима међународ-

ног борда Федерације европских карневалских градова
(FECC) и председником те организације Хенријем ван дер
Кроном. „Пријатељи Панчева”
су том приликом добили подршку за организовање овогодишњег карневала у нашем граду
који планирају за 19. и 20. јун.
Прошле године карневала
није било због пролећних поплава, а касније због неспремности Града да пружи
финансијску подршку организаторима ове манифестације. Зорана Владу је најавила да су бојне карневалске
трупе из света у Струмици
потврдиле учешће на „Интернационалном карневалу
Панчево 2015”, али је остало
нејасно да ли ће „Пријатељи
Панчева” моћи да финансирају тај пројекат и да га изведу без помоћи Града.

ТЕМА БРОЈА:
НЕВОЉЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Нокаут као аргумент
» Наставак са стране 1
Она је навела како је став
Прекршајног апелационог
суда да се несумњиво мора
утврдити да је нелегални
превоз обављен уз накнаду, а
судије често као доказ добију
само фотографију возила на
коловозу без имена окривљеног возача. Додала је да се
понекад инспекторски записници не сачињавају на терену, већ накнадно у канцеларији, па се не уручују окривљенима, а такве пријаве су
некомплетне. Неретко се дешава да пријаве буду одбачене и због тога што се односе
на нелегални превоз ка Београду за који градска инспекција није надлежна. Петковићева је додала како се
окривљени возачи често не
појављују пред судом, а није
их могуће привести, јер стално мењају адресе.
Упркос тим објашњенима,
Предраг Патић, градски већ-

ник задужен за ову област, не
крије незадовољство радом
суда. Највише замера то што
за судије исту тежину имају
пријава инспектора и изјава
нелегалног превозника.
– Неминовно је да се лоше
појаве шире ако санкција није извесна. Мислим да посао
судија није само да налазе
најлакше излазе за себе, већ
да санкционишу друштвено
опасне појаве. Ми смо увек
добијали одговор да свако
има право на одбрану и да
можда није све тако како се
чини у првом тренутку, а на
крају се све сведе на изигравање закона – резигниран је
Патић.
Он није заобишао ни Министарство саобраћаја, од
кога је у више наврата Град
тражио да иницира измену
закона како би локална инспекција добила већа овлашћења, али одатле никад није стигао одговор.
Д. В.

Многи били спремни
да им каприц поједе
вајду
Велика и мала сала Градске
управе су од 26. до 28. фебруара више личиле на Лас Вегас
него на седиште локалне администрације. Преко 450 пољопривредника надметало се
за закуп државне земље, тако
да су многи стављали на коцку велике суме, па можда и
будућу летину коју ће ове јесени скинути с тих њива да би
дошли до њих. И баш као у
правом казину, неки су изашли срећни, а градска каса је
једина сигурно профитирала.
Од закупа 5.000 хектара државне пољопривредне земље
ове године биће наплаћена
прилична свота, а велики део
тог новца добиће локални буџет. Није било опасности од
којих су панчевачки ратари
стрепели – да ће конкуренција са стране доћи и покупити
им земљу испред носа, али су
се и овог пута „испод радара”
прописа провукли многи
крупни играчи.
Дешавало се да се пољопривредници из појединих
села договоре унапред и поделе понуђене парцеле по почетној цени, али је било и
правих надметања с најразличитијим мотивима. Најнапетије, као и обично, било је
због земље у Долову, али није
заостајало ни Банатско Ново
Село. Доловци су излицитирали највиши износ – 65.000
динара по хектару. Ради се о
њиви нешто већој од 18 хектара, што није превелика површина у односу на то колике су
биле друге табле. Човек би помислио да је закупац у најмању руку пронашао златну жилу на таквој парцели.
И за њиве у Банатском Новом Селу владало је велико
интересовање, па су висине
закупа за кратко време са

Најнапетије, као и обично, било је због земље у Долову
25.000 скакале на преко
50.000 динара. Ако се зна да је
један учесник могао да закупи
до 50 хектара, намеће се питање колико паори треба да зараде на летини с тих њива да
би платили само закуп од преко 20.000 евра.
Зоран Сефкеринац, председник УО удружења „100 П
плус”, изјавио је да ту нема
економске логике и да се закуп исплати само до цене од
30.000 динара за хектар.
– Ове високе излицитиране
цене вероватно су последица
неког каприца. Ако тих
65.000 динара претворимо у
кукуруз, то је 4.000 кила по
хектару по тренутној цени,
али кад на јесен треба да тај
новац вратимо у џеп, то ће
вероватно бити 5.000 кила по
хектару. Уз остала улагања,
то ће бити неисплативо, а ми
не можемо очекивати добру
годину за кукуруз као што је
била прошла – оценио је
Сефкеринац.

Славко Журжул се слаже са
Сефкеринцем и додаје како је
то све велика коцка због тога
што лицитација касни, пролећна сетва је на прагу, а њиве су необрађене.
– На лицитацији има много
репишта, која су утабана и траже добру обраду пре пролећне
сетве, а лицитација прилично
касни. Питање је и да ли ће у
земљишту моћи да се акумулира довољно влаге неопходне
кукурузу, а када се узме у обзир да су неке парцеле запуштене и да нема времена за
њихову одговарајућу припрему како би дале добар принос,
свако лицитирање нас може
одвести у губитке. Мислим да
је, с обзиром на све то, најсигурније засејати сунцокрет, јер
он трпи овакве услове – истакао је овај пољопривредник.
Разлози због којих су се паори ипак сурово надметали су
различити. Неки од њих су напросто добили такве налоге од
великих произвођача и тајку-

на за које годинама раде у суштини нелегалан закуп. Други су, рачунајући да ће добити
на времену, јесенас бесправно
поорали жељене парцеле или
их чак засејали пшеницом, па
су на лицитацији морали да
бране летину. А онда је на
сцену ступила злоба, па су им
комшије намерно дизале цену
да их отерају у губитке.
Има и оних који су без обзира на сав ризик у који улазе,
једноставно морали да остану
у игри да не би изгубили корак с другим такмичарима.
Не треба губити из вида чињеницу да се преко закупа државне земље релативно брзо
направи разлика између паора и газде. Примећена је још
једна категорија учесника. Један од чланова породице
Марковић је учествовао на
лицитацији иако је његовој
фирми „Млинтест коп” то забрањено због неких малверзација у прошлости. Овог пута
се надметао у своје име.

СЛЕДИ УВЕЋАЊЕ БУЏЕТА

Прошлогодишњи „вишак” смањује кредите
Са 373 милиона
динара биће
намирене различите
потребе корисника
Одборници локалног парламента изјасниће се на седници која је заказана за 11. март
о предлогу првог овогодишњег ребаланса буџета. Ради
се о увећању планираног износа градске касе за 2015. годину на 5,48 милијарди динара, захваљујући средствима
која су у буџету „претекла” од
прошле године. Тачније, ради
се о томе да планери јавних
прихода нису могли знати како ће неки од њих бити реализовани, па се испоставило да
је наплата била боља од очекиване.
Предраг Живковић, градски већник задужен за финансије, објаснио је да је прошле
године утрошено 904 милиона динара мање, а већ приликом прављења буџета за 2015,
у локалној самоуправи су знали да на рачуну имају око 580
милиона вишка, па је то одмах распоређено на различите потребе. У међувремену је
наплаћено још 373 милиона
динара прихода из 2014, што
је омогућило да се тај новац
кроз први овогодишњи ребаланс распореди корисницима.
Чак 60 милиона динара
преко очекиваног приходовано је од еколошких такси, 40
милиона од пољопривреде, 29
милиона динара стигло је од

наплате закупа за градске станове, а и Дирекција за изградњу и уређење Панчева је успела да наплати рачуне за закуп
пословног простора у износу
од 25 милиона.
Захваљујући томе је за 43
милиона смањено планирано
кредитно задужење на већем
броју инвестиција, а отворио
се простор да се подигну нови
кредити. Највећи од њих износи 140 милиона динара и
намењен је куповини зграде
вртића „Бајка” на Котежу.
Живковић каже да је „Марфин банка”, тренутни власник
објекта који „Дечја радост”
изнајмљује, изразио спрем-

ност да прода зграду. Према
инфирмацији добијеној од
Миодрага Радојковића, већника за образовање који у име
Града води преговоре с банком, цена ће вероватно бити
120 милиона динара. Власт је
за сваки случај у буџету резервисала још 20 милиона за те
потребе, јер постоји велика
жеља да се на овај начин реши
проблем смештаја једног броја деце у вртиће.
Предшколска установа ће
из ребаланса добити 160 милиона динара, што укључује и
поменути кредит. Остатак
новца распоређен је тако да
ће 16 милиона добити Град-

ска управа, 12 милиона образовање, 19 милиона биће дато
за здравство, култура ће добити још 19 милиона динара, а
социјала 16 милиона. Локална власт ће 10 милиона дати
месним заједницама за различите намене, а са пет милиона динара биће финансирани трошкови сеоских комуналних предузећа. ЈКП „Младост” је у последње време изгледа заменио АТП у улози
главне „звезде” свих ребаланса, па стално добија нове дотације. Овог пута ће то предузеће добити директно 20 милиона динара дотација и још
толико кроз финансирање
различитих послова на отвореном базену на Стрелишту
преко Дирекције.
Живковић је саопштио како се приходи у овогодишњем
буџету засад остварују у задовољавајућем обиму. Он није
прецизирао шта то тачно значи, али је уобичајено да на почетку године наплата буде нешто лошија да би се касније
поправила. С обзиром на изјаву премијера Александра Вучића да је републичка каса
пунија него што се очекивало,
може се претпоставити да се
то одразило и на панчевачке
јавне финансије.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ЈОШ ЈЕДНОМ О ПОСЕТИ СЕКРЕТАРА ЗА ЕКОЛОГИЈУ ПАНЧЕВУ

О ЖУТОМ ДИМУ И ЗАГАЂЕЊУ ДУНАВА
Власт не тера
загађиваче да
испуне ЕУ стандарде
зато што жели, него
зато што мора
Покрајински секретар др
Слободан Пузовић, задужен
за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
посетио је недавно панчевачке загађиваче у власништву
државе – „Азотару и „Петрохемију”. С руководствима
фабрика хемијског комплекса разговарало се о стању животне средине у јужној индустријској зони, о активностима које се предузимају да се
то стање унапреди, као и о
актуелним процедурама што
се за потребе тих компанија
воде у надлежном покрајинском секретаријату. Реч је о
неколико захтева упућених
том покрајинском органу за
издавање решења којима војвођанска управа треба да
одобри извођење радова на
реконструкцији и адаптацији
објеката. У питању су пројекти који би допринели смањењу загађења и унапредили
стање животне средине.
Када је реч о „Азотари”,
покрајинци су констатовали
да еколошке проблеме што
прате и оптерећују рад тог
загађивача, који су настали

ЗАВРШЕНА ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

Млади таленти
у акцији
Покрајинци се сетили да у Панчеву има загађења
носи на проблеме у вези са
управљањем отпадним водама из јужне индустријске
зоне, које се одводе „Азотариним” каналом у Дунав.
Пошто канал користе све
три фабрике у тој зони (Рафинерија, „Петрохемија” и
„Азотара”), покрајински органи сматрају да је потребно
наћи решење да се његовим
коришћењем и санацијом,
као и мониторингом прото-

КОРЕКТНО, АЛИ МОЖЕ БОЉЕ
Када је реч о сарадњи покрајинске институције и државних
загађивача, војвођанска власт истиче да је она коректна,
али да има простора да еколошка инспекција још више интензивира свој рад и да се још квалитетније развије успостављени систем раног упозорења грађанства о еколошким
акцидентима.
током вишедеценијског рада, услед неулагања, али и
као последица бомбардовања, није ни лако ни јефтино
решити. То се нарочито од-

ка и загађења, баве сви субјекти.
Санација представља велику финансијску инвестицију,
вредну више десетина милио-

ИЗЛОЖБА И БЕРЗА ГОЛУБОВА И РАСНЕ
ЖИВИНЕ

Лепо време на страни
организатора
Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица Панчево још једном је с
великим успехом организовало изложбу и берзу поменутих
животиња. Двориште школе
„Јосиф Панчић” било је премало да прихвати све излагаче и посетиоце.
У првом плану су биле две
„специјалке” посвећене голубовима раса превртачи и српски високолетачи. Изложено
је више репрезентативних

примерака, а није изостала ни
презентација панчевачког голуба – пануке. Као и увек, берза птица и животиња привукла
је велику пажњу, а још једном
се потврдило да је ова у нашем
граду једна од већих у Србији.
– Веома смо задовољни тиме како је прошла још једна

манифестација коју смо с
успехом организовали. Увек
је најбитније како гости реагују, а они су и овог пута имали само речи хвале за наш
труд. Много квалитетних
примерака смо изложили,
чак и неке који се ретко виђају, а берза је испунила очекивања и најпробирљивијих љубитеља животиња. Захвалио
бих и руководству Пољопривредне школе на изванредној
сарадњи – нагласио је Лен-

хард Вереш, први човек Друштва одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица
Панчево.
Коначно је и време било лепо, па је и то допринело да више хиљада људи посети изложбу и берзу.
С. Д.

на евра, и, како кажу покрајински представници, она је
неопходна ради дугорочног
решавања једне од црних еколошких тачака у Војводини и
спречавања даљег загађења
Дунава. Дакле, бар у случају
отпадних вода, власт тврди да
су присутне велике количине
загађујућих материја тамо где
не би смело да их буде. С друге стране, констатовано је да
се појединачни акциденти повремено дешавају у току производње у „Азотари” (жути
дим – азотни оксиди, прим.
аут). И у овом случају власт
признаје – чим се разматра
могућност да се у фабрикама
у јужној зони дозволи да поставе допунску опрему којом
би се знатно смањила концентрација испуштених загађујућих материја и тиме унапредило стање животне средине
– да опасних материја има и у
ваздуху у недозвољеним количинама.
Крајем 2012. године и „Азотара” и Петрохемија” су Покрајинском секретаријату поднеле захтеве за добијање интегрисане дозволе за рад, која
подразумева да привредни субјекти треба да обезбеде услове за спречавање и контролу
загађења. Прецизније, да смање емитовање опасних и штетних материја на минимум. Загађивачи су доставили планове мера за прилагођавање рада
постојећих постројења прописаним условима, с циљем довођења емисија у воду, ваздух
и земљиште до нивоа дозвоље-

них граничних вредности.
Надлежни у Покрајини треба
да дају свој суд о томе.
Да подсетимо, у Европској унији је на снази Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ
и она је једна од оних које се
сматрају „тешким” директивама, јер су за њену имплементацију потребна велика улагања у
постојећу технолошки заосталу
индустрију. С друге стране, пошто је посао огроман, потребно
је и време да се спроведу неопходне мере како би се процеси
производње ускладили са одредбама које владају у ЕУ.
Власт постаје свесна и под притиском евроинтеграција признаје да ће панчевачка хемијска
индустрија без већих интервенција тешко испунити захтеве
европских стандарда. Ако се то
не уради, јасно је да ће многе
фабрике, не само у нашем граду, добити кључ у браву.
Стога је држави веома важно да индустрија дефинише
акционе планове за своја постројења, који ће садржати
потребне мере, информације
о времену за њихово спровођење и финансијски план. То
је неопходно како би српски
преговарачи сачинили планове за имплементацију Директиве о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ што објективније.
Ваљда ће, када већ грађани и
савест нису успели да натерају
државу и загађиваче да испуне
Уставом загарантована права
на живот, то поћи за руком
Европској комисији.
З. Станижан

ТЕШКА СИТУАЦИЈА НА КУДЕЉАРЦУ И МИСИ

Најављен збор грађана
Чланови Удружења грађана за
заштиту водотока реке Надел
одржали су у петак, 27. фебруара, конференцију за медије на
којој су изразили незадовољство због тога што у насељима
Кудељарац и Миса није постављена канализациона мрежа и
није уређен велики број улица.
Најавили су да ће средином
марта окупити грађане тих насеља са идејом да се скрене пажња јавности на њихове муке.
Тиме ће, уједно, локалној самоуправи бити упућен јасан
јавни позив да се позабави проблемима с којима се сусрећу
људи с Кудељарца и Мисе.
Они сматрају да локална
власт споро решава нагомилане проблеме и тврде да је тако
већ годинама. Проблем је и то
што градска власт и градоначелник избегавају да се састану с представницима овог
удружења. Чланови удружења
истичу да до сада нису успели
да организују ниједан састанак на којем би се говорило о

ономе што их тишти. Један од
највећих проблема у наведеним насељима јесте недостатак фекалне канализације, коју је локална заједница још
2009. прогласила за капиталну инвестицију.
Кажу да је до данас урађено
око 40 процената канализационе мреже и сматрају да се,
ако би се наставило оваквим
темпом, посао неће завршити
у скорије време. Траже од
надлежних да се хитно приступи изради пројектно-техничке документације за индустријски део Скадарске улице
и Новосељанског пута. Уколико се то не уради до краја
2015, следеће године неће моћи да буде издвојен ниједан
динар за изградњу канализације. Проблем представља и
изградња пешачке стазе у
Скадарској улици. Након скоро шест година од постављања
асфалта та улица и даље нема
законом прописану стазу.
З. Сп.

Општинско такмичење из
математике за ученике од петог до осмог разреда одржано
је у суботу, 28. фебруара, у
Основној школи „Јован Јовановић Змај”. Учествовало је
укупно 190 ученика. Иако су
задаци, према речима учесника и наставника, били
прилично тешки, ђаци су
остварили добре резултате.
Зависно од резултата остварених у осталим општинама
јужног Баната, биће формирана листа учесника окру-

жног такмичења, које ће такође бити организовано у
овој панчевачкој основној
школи, 28. марта. За ниже
разреде решавање тестова из
математике одржано је у ОШ
„Свети Сава”.
Недавно је приређено општинско такмичење из информатике у ОШ „Жарко
Зрењанин” у Качареву у две
категорије – за ученике петог и шестог разреда и за
ученике седмог и осмог разреда.
З. Сп.

НЕ ВЕРОВАЛИ ИЛИ ДА

И мачке читају
„Панчевац”

За новинаре нема веће среће и задовољства од сазнања
да њихов лист има велики
број верних и задовољних
читалаца. Тако је и с нама у
„Панчевцу” вазда било. И
увек нас изнова обрадује похвала на наш рачун, лепа реч
на улици, имејл или позив,
то јест било каква повратна
реакција на оно што се у кухињи времешног недељника
крчка током једне недеље.
Бележење свакодневице нашега града радо
прате и стари и
млади. Но, тек
недавно сазнадосмо да то чини и
једна наша суграђанка на четири
ноге, пардон –
шапе. Она се зове
Мусавица, по занимању је цицамаца, а њена поносна власница
Моника Хусар без шале тврди да ова шарена лепојка
„чита” „Панчевац” из броја у
број већ две и по године!
– Мусавица има три године и већ као мала, с непуних
шест месеци, почела је да
прати ваш недељник. Она
је, иначе, маче с панчевачког асфалта, удомили смо је
преко Друштва пријатеља
животиња „Љубимци”. Данас је најначитанија мачка
у граду и то одговорно твр-

дим, будући да имамо серијал фотки које сведоче о томе да Мусавица чита различиту литературу. Ипак,
„Панчевац” јој је број један.
Посебно воли странице културе – каже Моника.
Ако мачка лаже, рог не
лаже... у ствари – фотке не
лажу. Ето наше верне читатељке како се информише о
најзначајнијим збивањима
овдашњим. Шта о њима ми-

сли, мораћемо да проценимо само на основу њеног израза лица. Чини се да јој је
све некако потаман. Ех, и
нама би било да смо на њеном месту...
Уколико и ви имате неку занимљиву фотографију „Панчевца” у необичном друштву, пошаљите нам је на
добро познату адресу pancevac@pancevac-online.rs. Објавићемо је са особитим задовољством!
Д. К.
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ХРОНИКА

РАЧУН ДОМА ЗДРАВЉА БЛОКИРАН ВЕЋ МЕСЕЦ ДАНА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Д. Јоцовић

Хранљив и користан
Кромпир
Упркос мишљењу да
кромпир гоји, он садржи
свега 70 калорија у 100
грама. Веома је лак за варење и зато је одличан за
исхрану оболелих, беба и
других који не могу добро
да варе чврсту храну, али
им је потребна енергија.
Садржи доста Це-витамина и витамине Б-комплекса, као и минерале:
калијум,
магнезијум,
фосфор и цинк. Најзаступљенији је калијум, који
је важан за правилну контракцију мишића и рад
срца. Гвожђе и магнезијум су друга два важна
минерала, чији је недостатак понекад одговоран
за осећај умора. У традиционалној медицини се
сматра да комбинација
хранљивих састојака у
кромпиру помаже код ре-

уме, спољашњих и унутрашњих упала, упале
црева и органа за варење
уопште, главобоље, високе температуре, херпеса,
отворених рана, испуцале
коже, чирева, бубуљица и
неких других кожних
обољења.
Кромпир је одавно постао саставни део наше
исхране. Не само да он
има супстанце које су добре за наше тело него се
може идеално комбиновати с другим намирницама и спремати на различите начине. Користи
се за припрему предјела,
салата, супа и чорба, варива, за пржење и печење, па чак и за колаче и
хлеб. С обзиром на то да
највише хранљивих материја задржава када се пече или кува у љусци,
предлажемо вам да испробате наш рецепт.

Кромпир у љусци
Потребно: Два кромпира средње величине, маслиново уље, со, бибер, першуново лишће, додаци по жељи (млади лук, кајмак, сир).
Припрема: Кромпир добро оперите и избодите виљушком. Намажите маслиновим уљем, па поспите сољу и бибером. Рерну
укључите да се греје на 220 степени. Ставити кромпир на плех
обложен алуминијумском фолијом или папиром за печење. Пеците око 45 минута, док опна не постане тврда, а средина мека. Када га извадите из рерне, увијте га у кухињску крпу и оставите 15 минута, да кора омекша. Након тога полако ољуштите
кору, посолите, побиберите и поспите першуном. Уживајте у
укусу врућих кромпира обогаћених прилозима по вашој жељи.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ПОМОЋ МАЛОЈ НЕДИ ПРВУЉ

Омаж кафани
„Код Недељка”
Наш млади суграђанин Ђорђе
Ђумић, кларинетиста, који
има само двадесет година,
приредио је Панчевцима у понедељак, 2. марта, необичну и
веома пријатну музичку представу хуманитарног карактера
у дворани Културног центра.
Приредба која је окупила чак
19 учесника – глумаца, музичара и статиста из Панчева и
Београда, својеврстан је омаж
култној панчевачкој кафани
„Код Недељка”. О том познатом окупљалишту говорили су
глумци Зоран Ротар, Радован
Бабић и Ђорђе Ђумић. За музику је био задужен оркестар
„Панчова”, који је изводио староградске композиције углавном из
Баната.
Представа
је
имала хуманитарну ноту, јер су посетиоци могли да
оставе добровољни
прилог и тако помогну лечење наше
дванаестогодишње
суграђанке Неде
Првуљ. Она болује
од церебралне парализе, а
неопходно је да се изврши
операција у Ћуприји, коју
треба да обаве руски стручњаци. Цена захвата је око
2.500 евра. Организатор
представе Ђорђе Ђумић објаснио је како је дошао на идеју да помогне малој Неди:
– Желео сам да покажем
својој генерацији да ако желиш, хоћеш и ако имаш пријатеље, можеш све да оствариш. Видео сам кутију за донације за малу Неду преко
пута Суда и одмах сам пожелео да јој помогнем. Отишао
сам да упознам породицу Пр-

Четвртак, 5. март 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

вуљ и предложио сам да направимо хуманитарно вече.
Он је додао да планира
још једну сличан концерт за
млађу генерацију у кафеклубу „Купе”.
Како смо сазнали од Гордане Првуљ, Недине мајке, девојчица болује од церебралне
парализе од рођења. До сада
је имала чак шест операција
и много су јој помогле.
– Она сада самостално
користи тоалет, једе, гута,
пије, чита и пише. Наш циљ
је да је поставимо на ноге,
јер сада не може да стоји самостално. Операције као
што је ова, која је била пла-

ПРОБЛЕМИ У СТОМАТОЛОШКОJ СЛУЖБИ
Локална самоуправа
притекла у помоћ
Проблем с вишком броја запослених у Стоматолошкој служби Дома здравља Панчево, који траје од 2006. године, кулминирао је прошлог месеца. Због
наплате извршних пресуда на
име тужби које су такозвани неуговорени радници подигли
против Дома здравља због неисплаћених зарада, с рачуна те
здравствене установе принудно
је скинуто око 12 милиона динара, те је рачун 5. фебруара
блокиран. Како је за наш лист
објаснио др Слободан Овука,
директор Дома здравља, установа је изгубила неколико спорова, а неки од њих датирају од
2010, 2011. и 2012. године.
– То су исплате по
пaрничном поступку. Запослени су тада тужили нашу установу јер нису примали плату која
им је припадала, већ су добијали минималац. Тај спор смо
изгубили почетком године и
дуг с трошковима за адвоката и
судским трошковима износи
око осам милиона. У исто време изгубили смо и спор с неуговореним радницима, који су
нас тужили због неисплаћених
плата од августа 2014. године.
Њихове зараде се сада принудно скидају с рачуна Дома здравља чим нека уплата „легне” –
објаснио је Овука.
Подрачун за плате
Услед блокаде рачуна запослени у тој здравственој установи прошлог месеца нису добили аконтацију за јануар, а
цела зарада уплаћена им је
ове недеље, након што је уз сагласност Владе отворен подрачун на који ће Републички
фонд за здравствено осигурање уплаћивати плате, накнаде
за превоз, боловање и јубиларне награде. Међутим, Фонд је
стопирао уплате за лекове,
енергенте и санитетски материјал, како тај новац не би био
потрошен на судска изврше-

ња. Уколико овакво стање потраје, истиче директор, Дом
здравља неће моћи редовно да
се снабдева лековима и санитетским материјалом.
Ипак, добре вести су да је
локална самоуправа изашла у
сусрет Дому здравља и финансијски га помогла са 18,5 милиона динара. Како је за „Панчевац” објаснио др Милан Трифуновић, градски већник за
здравство, првобитно је за принудну наплату зарада стоматолога локална самоуправа издвојила два милиона динара,
али ће ребалансом буџета на
седници која ће бити одржана
у среду, 11. марта, Дому здра-

тежих „случајева” у Србији, јер
имамо велики број неуговорених радника. Због тога очекујем
да ћемо имати приоритет у решавању проблема – оптимистичан је Овука.
Тужбе са свих страна
Да подсетимо, у Стоматолошкој служби је запослено сто
тринаесторо људи. Од тог броја
седамдесет једног радника
плаћа РФЗО, док њих четрдесет двоје плату зарађују према
учинку, односно зараду треба
да им обезбеди установа. Према речима директора Дома
здравља, за плате такозваних
неуговорених радника месечно треба да издвојити четири

вља бити пребачено још 16 милиона. Др Слободан Овука се
нада да ће тај износ бити довољан за исплату плата и набавку
материјала за три месеца, након чега се очекује спровођење
социјалног програма.
– Недавно сам разговарао с
државним секретаром за здравство и од њега добио чврста обећања да ће социјални програм,
који подразумева смањење броја запослених уз отпремнину,
бити спроведен до краја јуна.
Уверен сам да ће актуелна влада
решити проблем стоматологије,
јер су у сличној ситуацији и други домови здравља у Србији. У
више од двадесет здравствених
установа је блокиран рачун, као
и нама, али ми смо један од нај-

милиона динара, а они зараде
око 1.300.000 динара. Установа нема новца да из својих
средстава њима исплаћује зараде. Последњу плату, пре него
што је почела принудна наплата, добили су 20. новембра
2014. за јануар те исте године.
Поред неуговорених радника,
Дом здравља су тужили и уговорени радници због неисплаћивања зарада за новембар и
децембар прошле године. Тај
новац, који је уплатио РФЗО,
како каже Овука, искоришћен
је за плате запослених који нису „уговорени”.
Држава је направила замку
и неправду за запослене у стоматологији, а колика је она,
показује податак да у Закону о

раду не постоји подела на уговорене и неуговорене раднике. Сви они су примљени на
неодређено време и имају
потпуно иста права. У Дому
здравља одлуку о томе ко ће
од запослених бити у једној,
односно другој подели донело
је руководство, које је додатно
направило јаз међу запосленима. Неуговорени радници
су неколико пута тражили од
руководства да се, зарад фер
игре, списак повремено обрће, али та идеја није уродила
плодом. Др Слободан Овука
каже да то није било могуће
јер РФЗО то не допушта.
Крај агоније у јуну?
Ипак, како је рекла др Дубравка Белошевић, стоматолог, једна од неуговорених
радница и председница синдиката „Независност” Дома
здравља Панчево, поједини
домови здравља у земљи применили су неке од могућих
модела међу запосленима како би социјална правда била
задовољена.
– Примери из праксе показују да је могуће направити
договор. Директори појединих домова здравља тај проблем су решили тако што су
свим запосленима у стоматолошкој служби поделили новац од Фонда на равне части.
Други су мењали списак уговорених радника на шест месеци – објаснила је наша саговорница и додала да панчевачки стоматолози зарађују
много више него што руководство то представља.
Она је истакла да њихова
агонија траје већ девет година
и да се нада да ће се овог пута
коначно завршити. Навела је
да су се представници јединог
репрезентативног синдиката у
Дому здравља („Независност”)
више пута обраћали Министарству здравља и локалној
самоуправи ради решавања
проблема, али да позитивног
одговора до сада није било.

ОДРЖАНА ТРИБИНА О САМОЗАСТУПАЊУ

Борба за права
Чланови удружења „На пола
пута” одржали су у петак, 27.
фебруара, трибину под називом
„Самозаступање – хајде да пробамо то!” у Градској управи. То
је део пројекта „Кроз самозаступање до пуније реализације
права особа са инвалидитетом у
Србији”, који је подржала делегација Европске уније у Србији.
Носилац програма је Асоцијација за промовисање инклузије
Србије, а спроводи га и удружење „На пола пута”. У радионицама које су почеле у новембру,
уз стручну помоћ педагога
Александре Јанић, седам чла-

нова удружења учило је како да
заступа себе и изрази своје мишљење у свакодневним ситуацијама. Разговарали су о томе
које су им лоше, а које добре
особине, шта раде лако, шта им
је тешко, која су њихова права и
како да их остваре. Неки од полазника су објаснили шта је за
њих самозаступање:
– То је када негде представљаш
самог себе. Када тражиш посао
битно је да знаш да изразиш своје мишљење – рекла је Ана.
Милана је истакла да своју
вештину самозаступања користи код лекара:

– Потребно је да знамо каква права имамо и коме треба
да се обратимо. То право користим када идем по лекове.
Како је навела Марина
Илија, координаторка пројекта, програм је значајан за људе с менталним потешкоћама,
јер на овај начин имају прилику да говоре у своје име,
што често није случај.
– Углавном уместо њих говори неко други. Самозаступање им пружа прилику да се
они питају и да представљају
себе или да говоре у име својих другара који нису способ-

ни за то. Мислим да су на трибини показали да су успешни
у томе, јер су целу презентацију припремили самостално
– истакла је Марина Илија.
Крајњи циљ програма, према
њеним речима, јесте да самозаступници буду активни у Националној асоцијацији особа са
инвалидитетом, како би добили
могућност да учествују у доношењу одлука које се тичу њих.
Пројекат се завршава у мају, али
како каже наша саговорница,
удружење ће наставити и након
тога да реализује радионице
сопственим средствима.

СТЕНДАП КОМЕДИЈА У ПАНЧЕВУ

Духовите жене у походу на Балкан
нирана за март, али је због
недостатка средстава одложена за јун, неопходно је
радити сваке године, јер се
на тај начин тетиве опуштају – рекла је Гордана Првуљ
и додала да Неда треба сваке године да иде и на бањско лечење, а тек је прошле
године први пут добила
одобрење да оде на рехабилитацију о трошку државе.
Суграђани који желе да помогну Неди да оде на операцију, могу уплатити новац на жиро
рачун 355000320016110163,
с назнаком „помоћ за малу
Неду”.

У оквиру „мале женске” турнеје коју организује Комеди
клуб „Студио смијеха” у Хрватској, Србији, Словенији и
БиХ, три стендап комичарке
наступиће и у нашем граду у
четвртак, 12. марта, у двора-

ни „Аполо”, од 21 сат. Турнеја
под називом „Femme frontal”
јесте пројекат стендап комичарки с територије бивше Југославије: Марине Орсаг (Хрватска), Миранде Лончар
(БиХ) и Јелене Радановић

(Србија). Улазнице за представу, по цени од 200 динара,
могу се купити у малом клубу
Дома омладине, радним данима од 16 до 21 и суботом од
10 до 14 сати. „Панчевац” и
„Студио смијеха” наградиће

АКЦИЈА КОМПАНИЈЕ „АУДИОВОКС”

Попуст и бесплатни прегледи
Компанија „Аудиовокс” током
марта организује акцију у
оквиру које ће слушни апарати „отикон” бити јефтинији за
5.000 динара. У том периоду
наши суграђани ће моћи да

ураде бесплатну проверу слуха и да пробају слушне апарате. Ваучер са 5.000 динара попуста на слушне апарате можете наћи у огласу компаније
„Аудиовокс”, који се налази

на 21. страни „Панчевца”.
Преглед се може заказати на
телефон компаније 317-546,
од 8 до 15 сати, а представништво у нашем граду налази се
у Улици 6. октобра 21.

по једном картом за поменуту
стендап комедију два најбржа
читаоца који у понедељак, 9.
марта, у 12 сати, пошаљу
СМС поруку на број 1201.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) 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.

Страну припремила

Ивана
Предић
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У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ПОВОДОМ 8. МАРТА

СУЂЕЊЕ ЗА МИЛИОНСКУ КРАЂУ

Ђаци „Маре Мандић”
продавали радове

Осумњичени се
терете да су
поткрадали НИС
Њихово хапшење
2012. године објавио
Дачић
У Вишем суду у Панчеву 5.
марта се наставља суђење групи од девет лица осумњичених да су 2012. године крала
сирову нафту која је припадала панчевачкој рафинерији и
потом је продавала као мазут.
Њихово хапшење је објавио
тадашњи министар унутрашњих послова Ивица Дачић
на конференцији за новинаре.
Он је изјавио да су неки чланови те групе који су били возачи цистерни превозили сирову нафту с налазишта Келебија, Палић и Турија до Рафинерије у Панчеву, истакали
нафту на једном ауто-плацу
пре него што би стигли у фабрику и да су је потом продавали, захваљујући чему су
стекли огромну новчану корист.
Откривени су тако што су
припадници Функције за корпоративну заштиту (службе
безбедности у Рафинерији)
утврдили да се током транспорта с налазишта нафта
краде и да се тиме наноси
штета Нафтној индустрији
Србије.
Функција за корпоративну
заштиту је с том сумњом упо-

Пред судијама ће бити деветорица осумњичених
знала Министарство унутрашњих послова, након чега је
спроведена вишемесечна истрага, која је резултирала њиховим хапшењем.
У оптужници Вишег јавног
тужилаштва која терети осумњичене пише и то да су неки
од њих преправљали рафинеријске цистерне тако што су
преграђивали њихову унутрашњост и у простору предвиђеном за превоз нафте правили
специјалне бункере.
„Осим тога, они су скидали
ГПС уређаје са рафинеријских цистерни који су сателитски бележили време и ме-

сто на коме су се налазила та
возила и предавали их једном
од осумњичених. Он их је задржавао код себе ради стварања погрешне представе да се
цистерне налазе испред Рафинерије. За то време њихови
возачи су долазили у једно
оближње село, где су најпре
делимично истакали сирову
нафту са налазишта, а потом
сипали у цистерне сирови
бензин и воду, и одлазили
према Рафинерији. Пре него
што би ушли у круг фабрике,
на цистерне би поново монтирали ГПС уређаје. Утврђено је
да су Рафинерији испоручили

265.700 килограма сирове
нафте мање од количина које
су преузели са налазишта Келебија, Турија и Палић, а да
су себи прибавили противправну имовинску корист у
износу од 66.439.162,34 динара, колика је и штета коју су
нанели Нафтној индустрији
Србије. Због тога се сумњиче
да су починили кривична дела злоупотреба службеног положаја и фалсификовање службене исправе”, пише између
осталог у оптужници коју је
Више јавно тужилаштво подигло против деветорице осумњичених.

ВАЖНА НОВИНА У НОВОМ ЗАКОНУ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

Дозвољени бибер-спрејови и шокери
Бибер-спрејови и електрични
уређаји за омамљивање нападача струјом, тзв. електрични
шокери, који се често користе
за самоодбрану на Западу, од
пре десетак дана су дозвољени
и у нашој земљи.
Поред увођења обавезног
лекарског прегледа за оне који желе да добију дозволе за
ношење и држање оружја и
муниције, легализација бибер-спрејова и шокера једна је
од најважнијих новина у новом, ових дана усвојеном Закону о оружју и муницији.
Подсећамо, бибер-спрејови
су хемикалије на бази екстракта бибера и љуте паприке
у малим бочицама које, након
што се напрскају нападачима
у лице, изазивају интензиван
кашаљ, пробадање у грудима,
привремено слепило, сужење
и иритацију очију.
Делују на четири метра, не
остављају трајне последице, а

њихово дејство, према објашњењима која се могу прочитати на интернету, брзо пролази само ако се исперу очи.
На Западу их многе жене носе
у ташнама да би се одбраниле
од евентуалног напада насилника, а популарни су зато што
су јевтини.
Електрични шокери су мали
уређаји који стају у џеп и омамљују нападача струјом напона од 10.000 до 100.000 волти,
а према неким објашњењима,
има и још јачих. Они такође су

здравствено безопасни, а у
омамљивању нападача су изузетно ефикасни.
Саша Пејаковић, заменик
портпарола и инспектор у Полицијској управи Панчево, изјавио је да је у члану 5. Закона
о оружју и муницији, између
осталог, предвиђено да се
оружја за самоодбрану као
што су бибер-спрејови и електрични шокери могу набављати и држати без исправе и обавезе да се претходно пријаве
полицији.

– Чланом 15. Закона о
оружју и муницији прописано је да физичка лица старија од 16 година, правна лица,
као и привредни субјекти могу без одобрења и пријаве
надлежном органу да набављају и држе бибер-спрејове
и електричне шокере. Такође,
члан 26. став 4. прописује да
сва пунолетна лица могу да
их носе, а у ставу 5. пише да
малолетна лица узраста од 16
до 18 година смеју да носе само спрејове – додао је Пејаковић.
Важно је напоменути да је
новим Законом о оружју и муницији дозвољено и полицајцима да убудуће носе биберспрејове и електричне шокере, па изазивачи нереда на
стадионима и протестним
окупљањима на улици не треба да буду изненађени ако та
средства буду била коришћена против њих.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Нису заборавили погинуле колеге
У знак сећања на панчевачке
полицајце Мирослава Вујковића (1971), Горана Радојчића
(1968), Драгољуба Шуковића
(1960) Петра Рајковића (1976)
и њиховог колегу из Вршца
Жељка Кирхнера (1970), који
су погинули 1998. и 1999. године у сукобу са шиптарским
терористима на Космету,
чланови Синдиката српске
полиције организовали су 1.
марта турнир у малом фудбалу у Панчеву и Банатском
Новом Селу.
Такмичење на којем је учествовало 114 полицајаца из
бројних градова широм Срби-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

је у Хали спортова су отворили градоначелник Панчева
Павле Раданов, члан Градског
већа задужен за спорт и омладину Александар Фаркаш, саветник у Министарству унутрашњих послова Србије Владимир Божовић, председник
Синдиката српске полиције

Глишо Видовић и председник
Регионалног центра тог синдиката у Панчеву Небојша Ристић.
Обраћајући се присутнима,
Павле Раданов је рекао да су
погинули панчевачки полицајци и њихов колега из Вршца изгубили животе бранећи

своју отаџбину на Космету.
Додао је да су они својом жртвом заслужили да се чува
успомена на њих и да не буду
заборављени.
Након отварања турнира
учесници и гости су положили
венце на споменике погинулим полицајцима.

Поводом Дана жена ЈКП
„Зеленило” и Школа за
основно и средње образовање „Мара Мандић” приредили су 4. марта хуманитарну акцију на Зеленој пијаци.
Том приликом су ученици
те школе по симболичним
ценама продавали украсе
које су правили.
Током трајања акције „Зеленило” им је бесплатно
уступило тезгу за продају и
обезбедило воће и чајеве.
Маријана Калкан, наставница у школи „Мара Мандић”, рекла је да ће новац
који буде добијен од продаје
бити искоришћен за куповину материјала од кога ће
настати нове рукотворине.
– Нашим суграђанима
смо понудили радове деце

која похађају цвећарску и
текстилну секцију и оних из
дневног боравка „Невен”.
На продају смо изложили
украсне венчиће, пресовано
цвеће, декоративне кугле и
још много тога, захваљујемо ЈКП-у „Зеленило” што је
и ове године изашло у сусрет ученицима наше школе и уступило нам промотивну тезгу за изложбену
продају - додала је Маријана Калкан.
У суботу, 7. марта, биће
одржана још једна хуманитарна акција на Зеленој пијаци. Тог дана ће своје радове продавати штићеници
Дома за незбринуту децу
„Споменак”, а „Зеленило”
ће без накнаде обезбедити
тезгу и за њих.

САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
ПАНЧЕВО

Почела легализација
оружја
Министарство унутрашњих
послова Републике Србије
почело је 4. марта да спроводи акцију легализације
оружја.
Грађани и организације
који су власници оружја
имаће рок од три месеца током којег ће моћи да Полицијској управи Панчево предају све врсте оружја и муниције без доказивања порекла
и неће одговарати за неовлашћено набављање и држање.

Током трајања легализације биће могуће и да се региструје оружје за личну безбедност (пиштољи и револвери), ловачко оружје (ловачке пушке и карабини) и
спортско оружје (малокалибарски пиштољи и револвери, малокалибарске пушке и
ваздушно оружје) за које
власници не поседују одобрење Министарства унутрашњих послова Републике
Србије.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Сачувај ме боже
њених правила
У прошлом броју нашег листа питали смо вас по чијим
је правилима најтеже живети. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Срце од
стакла” Норе Робертс за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„По правилима родитеља.
Причају ти цео твој живот
једно те исто као покварена
плоча.” 064/1931...
„Најтеже је живети по жениним правилима, јер она
стално измишља нова правила да би ме удавила.”
065/9036...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на

питање: које особине одликују човека свог времена?
Они ће освојити по један
примерак књиге „Сенке на
зиду” Радослава Петковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Треба бити први међу
једнакима (најбољима).”
064/0148...
„Нема ту великих тајни –
да би био ЧОВЕК свог времена, држи се једноставних
правила: не чини ником
зло, помози сваком, не мрзи
никог, опраштај и притом
остани свој.” 063/7417...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРОТЕСТ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

ЗАВРШЕН СУДСКИ ПРОЦЕС У ВИШЕМ СУДУ

Ветерани до победе

ДОКТОРКА ЛИДИJА СТАМЕНИЋ
ОСЛОБОЂЕНА ОПТУЖБИ
Суђење трајало десет
година
Била у затвору
педесет дана
са женама које
су осумњичене
за џепарење

Представници четири удружења пензионисаних припадника Војске Србије, због
проблема неусклађености
њихових пензија, одлучили
су да у уторак, 10. марта, организују јавни протест у Београду. Окупљање ће бити
одржано на углу Немањине
улице и Кнеза Милоша, а потом ће колона, тачно у подне,
отићи испред Владе Србије.
Окупљање је заказано за
11.06 сати, да би симболично одсликало баш толики
проценат припадајућег по-

већања њихових пензија, колико им држава није обрачунавала још од 2008. године.
Према речима Милета
Бјеливука, члана Организационог одбора протеста, војни пензионери су се одлучили на овакав корак после низа неуспешних разговора с
надлежним министарствима
(од којих је један недавно
одржан и у Панчеву), као и
после многих „дезинформација”, „провидних игара”,
„саботажа и ометања њихових активности”.
З. Сп.

НА БУВЉАКУ ЗАПЛЕЊЕНА
ФАЛСИФИКОВАНА ОДЕЋА

Поднете кривичне
пријаве

Током контроле на бувљаку
која је обављена ових дана
полиција и тржишни инспектори из Панчева, Новог
Сада и Београда, као и
представници Министарства трговине пронашли су
код четири продавца из
Панчева 465 комада фалсификованих одевних предмета с лажним етикетама
познатих светских брендова
„Најки”, „Адидас”, „Хумел”,
„Капа”, „Томи Хилфигер” и
„Серђо Такини”, у укупној
вредности од 1.200.000 динара, и све одузели.
О томе је обавештено Општинско јавно тужилаштво,
а против четворице продаваца биће поднете кривичне пријаве. Они ће се теретити за кривично дело неовлашћена употреба туђег
пословног имена и друге
посебне ознаке робе или
услуга из члана 233 Кривичног закона Србије.
Продаја фалсификоване
робе на пијацама и у кине-

ским продавницама широм
Србије и у другим државама у окружењу већ годинама је извор добре зараде за
трговце. Полиција и инспекцијске службе их гоне
зато што се таква роба не
опорезује, па држава губи
новац који би јој био плаћен за порез, продавнице
светских брендова имају
нелојалну конкуренцију, а
квалитет и здравствену исправност фалсификоване
одеће и обуће нико не контролише.
У жељи да доскоче полицајцима и инспекторима,
продавци лажне гардеробе
и патика оглашавају продају своје робе и на „Фејсбуку”. Међутим, у последње
време се удружењима за заштиту потрошача и тржишним инспекцијама све чешће жале грађани који су,
привучени ниским ценама,
куповали такву робу, упозоравајући да је њен квалитет
врло лош.

ПАНЧЕВАЦ УХАПШЕН У БЕОГРАДУ

Седам килограма
дроге у аутомобилу
У Београду је ових дана
ухапшен Панчевац Н. Л.
(рођен 1971) због постојања
основа сумње да је преносио дрогу.
У његовом аутомобилу
марке „голф” полицајци су

приликом претреса открили
око килограм хероина и шест
килограма марихуане, због
чега ће он, како је најављено
у саопштењу београдске полиције, бити приведен Вишем тужилаштву у Београду.

„Што се нас тиче, слободни
сте”, овим речима једног од
судија у Вишем суду недавно
је стављена тачка на десетогодишње суђење нашој суграђанки др Лидији Стаменић,
која је радила на Одељењу за
хемодијализу у панчевачкој
Општој болници.
Тиме су дефинитивно оспорени наводи оптужнице која
је подигнута против ње 2005.
године. Др Лидија Стаменић
се теретила за злоупотребу
службеног положаја и омогућавање другом лицу да стекне
противправну новчану корист.
Међутим, Виши суд у Панчеву је најпре 28. јуна 2012.
донео ослобађајућу пресуду, а
онда ју је делимично потврдио Апелациони суд у Новом
Саду. Суђење је настављено, а
потом је панчевачки Виши
суд недавно донео одлуку да
се кривични поступак обуставља због застарелости.
Истрпела бројна понижења
Пут до закаснеле правне сатисфакције за докторку Стаменић био је дуг и препун
увреда и понижења како за
њу, тако и за њену породицу.
Најпре јој је након давања исказа у београдској полицији,
где је била позвана као сведок, саопштено да је ухапшена и да јој је одређен дводневни притвор, а онда је пребачена у Панчево, у затвор у Његошевој.
Ту је провела педесет дана и
била затворена заједно с пет

Коначно завршено деценијско страдање
Ромкиња које су биле осумњичене за џепарење, и погоршало јој се здравље, након чега је
пуштена да се у даљем току
суђења брани са слободе.
Бројни пријатељи које је имала напрасно су је заборавили и
нико се није сетио ни да је позове телефоном и пита како је.
На питање због чега је била
неправедно оптужена, одговорила је да су јој све наместили
људи који су у то време били
на високим функцијама у
Здравственом центру „Јужни
Банат”, због одбијања да се
повинује њиховим наређењи-

ма, одличних резултата у раду
Одељења за хемодијализу у
Општој болници и њене припадности Српској радикалној
странци.
– Прво сам била жртва мобинга. Иако сам по струци интерниста-нефролог, преместили су ме на ниже радно
место лекара опште праксе.
То се десило иако је Одељење
за хемодијализу у време док
сам радила на њему, било међу најбољима у Србији. Ту је
владао савршен ред, набавили
смо нове апарате и добро смо
радили. Међутим, руководио-

ци нису могли то да поднесу и
покренули су хајку против
мене. Након мог премештаја
на друго радно место и одласка на боловање, рад на Хемодијализи се погоршао, што је
довело до повећане смртности, о чему су јула 2005. године писали поједини београдски медији, а моју братаницу,
која ради на том одељењу,
злостављали су! Због хајке која је поведена против мене, ја
сам се разболела и морала
сам да одем на боловање. Водили су ме у из затвора у болницу ко последњег криминалца, под пратњом полиције –
рекла је докторка Стаменић.
Нису помогла ни сведочења
Она је додала да је током суђења Тужилаштво извело тридесет шест сведока, а да њој
није било дозвољено да позове никог ко би сведочио у њену корист. Према њеним речима, један од сведока оптужбе био је ситан криминалац
који је вероватно био приморан да изјави да је захваљујући потписима докторке Стаменић подизао новац на шалтерима Републичког фонда за
здравствено осигурање и да је
и њој давао паре. Међутим,
она је нагласила да су без обзира на то током суђења обављена два стручна вештачења
и да су налази оба вештака
били у њену корист.
– Сада кад је на све стављена тачка, као да ничег није
било. Где су те паре које сам
ја наводно узела? Хоће ли неко надокнадити време за које
сам као криминалац била у
затвору? Никога не интересује шта су преживела моја деца
у школи и у друштву, и чланови моје породице. Где су отишли моја част, достојанство и
моја каријера? Хоће ли неко
сада одговарати за све то? –
питала је др Лидија Стаменић.

ИНСПЕКЦИЈА ПРОВЕРАВА ПОСЛОВАЊЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Неправилности у пословању?
У нашем граду се последњих
дана прича да је жена која је
радила у рачуноводству Градске библиотеке нестала након
што је осумњичена да је проневерила вишемилионску суму новца.
У прилог тој тврдњи иде информација да је Служба за буџетску инспекцију Градске
управе у Панчеву 2. марта објавила саопштење у којем се
наводи да је у току контрола
пословања Градске библиотеке у периоду од 2012. до 2014.
године и да је утврђено да је
било неправилности, „о чему
су обавештени други надлежни органи и институције”.
У саопштењу пише и да засад није могуће да се у јавност

износе детаљније информације о овом случају. Као објашњење је наведено да је неопходно сачекати да се у потпуности заврши контрола пословања библиотеке, а да након тога записник мора да се
преда одговорном лицу и да
прође период од 23 дана током којег је могуће поднети
примедбе.
На захтев новинара да прокоментарише овај случај, директор Градске библиотеке
Дејан Боснић замолио је да
сачекамо да Служба за буџетску инспекцију потпуно заврши контролу. Додао је да ће
након тога написати саопштење или одржати конференцију за новинаре.

ПРОШЛОГ ЧЕТВРТКА НА ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУТУ

Погинуо возач Панчевачке пекаре
У саобраћајној несрећи која
се догодила 26. фебруара у
5.20 на Зрењанинском путу
погинуо је Миљан Башчаревић (1985), возач комбија Пекарске индустрије Панчево,
док је развозио хлеб. Он се директно сударио са шлепером
који је долазио из супротног
смера, а ударац је био толико
јак да је од задобијених повреда преминуо на лицу места.

Након удеса саобраћај је био
блокиран неколико сати због
полицијског увиђаја.
Према писању појединих
београдских медија, Башчаревић је био стар око тридесет
година, у пекари је радио на
одређено време, а радни однос је засновао тек пре месец
дана. У неким београдским
листовима је објављена изјава
возача шлепера да је Башча-

ревић прешао у супротну траку зато што се сагнуо да дохвати нешто, па је изгубио
контролу над воланом. Саобраћајна полиција је возача
камиона подвргла алко-тесту
и утврђено је да он није био
пијан.
У Пекарској индустрији
Панчево нам је речено да не
могу да дају никакве детаљније информације с обзиром на

то да је истрага у току. Саговорница „Панчевца” је само
потврдила да је тачно да је погинули возач радио у њиховој
фирми.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПОНОВО ЖИВО У ЈАБУЦИ

ЖЕЛЕ ЧОВЕКА ИЗ МЕСТА
У току процедура за
избор директора
ЈКП-а „Вод-ком”

до 15 сати, на платоу испред Дома културе. У тој
установи је реновирана једна просторија која ће бити
претворена у канцеларију.

ћи то необавештавањем грађана о анализи воде за пиће у
време забране њеног коришћења због присуства стрептокока, незаконитим искључивањем потрошача с водоводне мреже, као и због лоше
комуникације, одбијања доставе листинга потрошачима
и нетачних рачуна за комуналне услуге.
С друге стране, синдикалци
наводе да Киковићева ни за
годину дана није успела да успостави никакав контакт с
њима, да има склоности ка
мобингу, а посебно су огорчени зато што су били изложени
непријатностима приликом
искључења корисника с водоводне мреже, зато што в. д.

директорке није желела да изда писмени налог, ни решење
о искључењу потрошача с
мреже. На крају дописа који је
потписао председник синдиката Драган Апостолски као
кандидат за директора предложен је Владимир Станоевски, који је обављао ту дужност до децембра 2013. године, када је смењен и отпуштен.
У пратећем допису стоји и
да се радници слажу са свим
наводима у захтеву (изузев с
предлогом да Станоевски буде
кандидат), као и с тим да их је
директорка појединачно позивала како би се изјаснили о
наведеном незадовољству њеним радом, што је, према њи-

ховим наводима, код ње изазвало гнев.
Напослетку, потрошаче и
синдикалце су подржала и
осморица чланова Скупштине
МЗ који су Комисији за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа такође
сугерисали да не предложи актуелног вршиоца дужности и
сложили се с тим да за место
првог човека „Вод-кома” буде
предложен кандидат из Јабуке.
О овој теми смо покушали
да разговарамо и с још увек
актуелном в. д. директорке.
Међутим, до закључења броја
она није одговарала на позиве
и поруке, па ће, уколико буде
желела, моћи то да уради наредне недеље.

ФОРМИРАНО ЈОШ ЈЕДНО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА

Новосељанке стартовале
Крајем године је формиранa
још једна организација која
окупља жене из неког од панчевачких насељених места.
Након „Доловки”, „Глогоњки”,
брестовачких „Соса” и женске
групе у оквиру КУД-а „Жисел”
из Омољице, основано је и
удружење жена под називом
„Новосељанке/Boboacele”.
Једна од првих њихових активности спроведена је у недељу, 1. марта, у новосељанском
Дому културе, уз подршку те
установе и Месне заједнице.
Реч је о изложби направљеној поводом оснивања наведеног удружења, као и у славу великог јубилеја Новог Села –
двеста педесет година од настанка Новог Села. Том при-

ликом су приказани најшароликији ручни радови – ношње,
штрикераји, разне тканине...
Било је ту места и за старине
које су вредне даме прикупиле
од бројних мештана: од дрвених кломпи, преко ношњи ста-

рих више од шездесет година,
до једне пегле с петлом на
предњој страни – поклона
француске владе Србији из времена Првог светског рата. Интересантно је да су неки експонати стари и преко сто година.

Председница новоформираног удружења жена Снежана
Баба истакла је да изложба није била тематски везана за одређени период, већ је обухватала раздобље од настанка места до данас.
– Тренутно имамо двадесетак чланица, обједињених жељом да у што бољем светлу
представе наше место, и то
кроз остваривање циљева попут афирмације старих заната,
сеоског туризма или здраве
хране, као и стварања повољних услова за живот жена на
селу. Поред осталог, планирамо и посете разним манифестацијама и другим организацијама – навела је Снежана
Баба.

ОМОЉИЦА ЈОШ УВЕК ЧЕКА ВРЕДНУ ДОНАЦИЈУ

О ПУПИНУ У ГЛОГОЊУ

Набавка смећара –
трећи чин

Са пашњака
до научењака

Поједини чланови Скупштине
Месне заједнице Омољица изразили су интересовање за горући проблем јавне набавке
ауто-смећара за ЈКП Омољица. Напомене ради, досад су
већ два поступка завршена неуспехом, а ова вредна донација јапанске амбасаде може бити доведена у питање уколико
у наредном периоду не дође
до позитивног исхода трећег
тендера, који је управо у току.
Омољички представници
грађана недавно су прибавили
и решење Републичке комисије за заштиту понуђача у вези с
првом набавком. Према том
документу, овај поступак је од-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Продајна изложба ручних радова – корпица од папира које
су прављене на зимским радионицама, биће одржана
од четвртка до недеље, од 8

Потрошачи,
синдикалци и већи
део месне
Скупштине против
Биљане Киковић
У светлу предстојећег конкурса за избор директора ЈКП-а
„Вод-ком” огласиле су се поједине групе заинтересованих
грађана, које су редакцији
„Панчевца” доставиле неколико оверених дописа. У њима се оне обраћају Скупштини града Панчева и Комисији
за именовање директора јавних и јавних комуналних
предузећа са истоветном иницијативом – да на поменуто
место никако не поставе тренутног вршиоца дужности руководиоца поменуте фирме.
Наиме, локални огранак
Центра за заштиту права потрошача Јабуке, осморица од
петнаесторице чланова Скупштине Месне заједнице, као и
деветоро од једанаесторо запослених у ЈКП-у „Вод-ком”,
окупљених у Независни синдикат, тражило је од надлежних органа да уваже њихове
примедбе на рачун рада Биљане Киковић и не предложе
је као кандидата за директора.
Центар за заштиту потрошача је у петицији коју је подржало више стотина грађана
Јабуке затражио разрешење и
в. д. директорке Надзорног
одбора „Вод-кома”, правдају-

Месне актуелности

бачен зато што су уочене бројне неправилности. Због тога је
ЈКП Омољица морала да плаћа пенале... Други покушај је
пропао због тога што је пробијен пројектовани износ, будући
да је код сва три понуђача он
био већи, што је законски неприхватљиво.
Директор поменутог предузећа Драган Грујичић навео је да
је та тендерска процедура веома
компликована, а како фирма
нема оспособљена стручна лица, она су ангажована са стране.
Тако и актуелну набавку камиона смећара води приватно правно лице с адекватном лиценцом; документација је предата,
а ускоро се очекују и понуде.
Рок за завршетак овог посла
истиче крајем априла. Да ли ће
ова прича, која већ предуго траје, имати срећан епилог?

Предавање о животу и делу
великог српског научника Михајла Пупина је у понедељак,
2. марта, у Дому културе, одржала Александра Нинковић
Ташић, председница образовно-истраживачког друштва које носи име српског великана.
Током вечери могло се чути
много тога занимљивог о великану који се родио у нашој

околини, а посетиоце је, поред научног рада, посебно фасцинирала његова несебична
помоћ, коју је у сваком облику
пружао отаџбини у тешким
временима.
Овом згодом највреднији
ученици Основне школе „4.
октобар” из Глогоња добили
су на поклон Пупинову књигу
„Са пашњака до научењака”.

Банатско Ново Село: Изложба ручних радова и народних ношњи новоформираног удружења жена „Новосељанке/Boboacele” постављена је у недељу, 1. марта,
у Дому културе. Већ у суботу, 4. марта, између 10 и 18
сати, поменута организација ће на истом месту приредити Базар лепих ствари,
где ће од 15 сати дечје групе
одржати концерт за маме, а
у 18 сати први ансамбл и
оркестар гостоваће у Културном центру Панчева.
Књига др Милана Мицића
„Српски добровољци у Великом рату”, у издању РТС-а,
биће промовисана у уторак,
10. марта, од 19 сати, у галерији Дома културе, а упоредо с тим биће постављена
изложба Историјског архива посвећена хероини Првог
светског рата – Марији
Прити.
Долово: Поводом предстојећег Дана жена биће одржано поетско вече у петак, 6.
марта, од 18.30, у Дому културе, а на сам празник рукометни клуб организује целовечерње дружење у сали
„Цепелин”. Циклус едукација пољопривредника завршен је у суботу, 28. фебруара, у сали Месне заједнице, а у истом простору је
приређено стручно предавање неуропсихијатра. Удружење винара и виноградара
„Свети Трифун” поделило је
Доловцима три хиљаде садница винове лозе.

Глогоњ: Предавање Александре Нинковић Ташић о
животу и делу Михајла Пупина одржано је у понедељак, 2. марта, у Дому културе, а том приликом су најбољим ученицима подељени поклони – књиге.
Иваново: Традиционалном
манифестацијом под називом „Баба Марта” у суботу,
28. фебруара, „отерана” је зима. Скупштина Месне заједнице једногласно је усвојила
финансијски план. Делегација Ивановчана је у уторак,
3. марта, присуствовала прослави Дана државности у бугарској амбасади у Београду.
Јабука: У току је процедура
за избор новог директора
ЈКП-а „Вод-ком”. Очекује се
да ЈП Дирекција за уређење
и изградњу Панчева ускоро
распише јавне набавке за
послове израде паркинга
испред школе, а потом и за
уређење пијаце.
Качарево: Окончане су јавне
набавке за посао постављања
ограде на „Биваторијуму 2”,
као и за уређење фудбалског
стадиона и реконструкцију
Дома омладине. У понедељак, 9. марта, почиње припрема за увођење чип-картица на биваторијуму. Организован је тринаести међународни турнир у малом фудбалу, а поред локалних и београдских тимова, такмичила
се и екипа из Бањалуке.
Омољица: Изложба под називом „Свакодневни живот
у Панчеву” отворена је у петак, 27. фебруара, у галерији Дома културе. На истом
месту биће промовисана
монографија ауторке Аните
Панић о глумцу Петру Краљу, у четвртак, 5. марта, од
18.30, а тамо ће, током викенда, бити одржана продајна изложба цвећа.
Старчево: Изложба слика
Ђерђа Ереша, израђених у
уљу, отворена је у четвртак,
26. фебруара, у галерији „Боем”. Изборна скупштина Ловачког друштва Панчево одржана је у недељу, 1. марта, у
просторијама Дома културе.

АКТИВНОСТИ ЛОВАЦА У СТАРЧЕВУ

Дозет нови
председник

Ловачко удружење Панчево
одржало је у недељу, 1. марта, изборну скупштину у
просторијама старчевачке
секције.
Поред осталог, том приликом је изабрана комплетна управа Ловачког удружења Панчево, а за новог
председника је постављен
Милан Дозет.
Скупштину су својим присуством увеличали градоначелник Панчева Павле Раданов и градски већници задужени за финансије (Предраг
Живковић) и за пољопривреду, село и рурални развој
(Маја Свирчевић Прекић).
У поздравном обраћању
први човек нашега града

обећао је бољу сарадњу с
панчевачким ловцима, што
би умногоме допринело
ефикаснијој заштити животне средине и одржавању
екосистема.
Када је реч о активностима старчевачке секције,
мора се истаћи да су захваљујући одговорном односу
према шумама којима она
управља, откривене дрвокрадице. У акцији су асистирали полиција и стручне службе Ловачког удружења Панчево, а ухваћено
је пет особа са око десет
кубика багрема прве класе,
исеченог и спремног за
продају у року од једног
сата.
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КУЛТУРА

ДЕСЕТ ГОДИНА ПАНЧЕВАЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ „ПОЂИ ТУДА”

Културни телекс

МАЧАК У (НОВИМ) ЧИЗМАМА

Музика
Четвртак, 5. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: поводом
Дана жена биће одржан концерт соло певача из класе
проф. Иване Јосић.
Петак и субота, 6. и 7. март, 22 сата, „Аполо”: „All Stars
Alliance Party”.
Понедељак, 9. март, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт бенда „Фрајле”.
Понедељак, 9. март, 20 сати, „Аполо”: музичко-поетски спектакл у извођењу трија „Неуролептик” и глумца Золтана Плетла.
Уторак, 10. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт ученика тамбуре и гитаре из класе проф. Михајла Јовића.

Представе
Среда, 11. март, 19.30, дворана Културног центра: представа „Атељеа 212” – „Август у округу Осејџ” Трејси Летс.

Програм за децу
Субота, 7. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа „Како су дрво и цвет спали свет”.

Књижевност
Среда, 11. март, 19.30, Градска библиотека: промоција
књиге „Уништавање српске културе – претпоставка разбијања Југославије” др Момчила Диклића.

Изложбе
Петак, 6. март, 18 сати, Народни музеј: отварање изложбе
„Злочини Вермахта у Србији за време Другог светског рата”.
Субота, 7. март, 19 сати, кафе „Галерија”: изложба радова
уметнице Mariah Scary.
Понедељак, 9. март, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба принтова „Инкомпатибилност живота” Милене Максимовић.
Уторак, 10. март, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба радова „Read Me” Јована Бранковића.

Тематски програм
Недеља, 8. март, 18 сати, дворана Културног центра: концерт РКУД-а „Јединство”.
Уторак, 10. март, 19 сати, „Аполо”: представљање пројекта
„Сто фотографија за сто минута“ Удружења „Посети Панчево”.
Тема првог догађаја је „Виртуелна шетња кроз старо Панчево”.
Културни центар

чет пет суб нед пон

ЗВОНЧИЦА И ТАЈНА КРИЛА (3Д)

16.30

БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА

18.30 18.30 18.30
21.00 21.00 21.00

СНЕЖНА КРАЉИЦА 2 (3Д)

16.30

Шта се с тим комадом
десило седам година
од првог постављања
Претпремијера обновљене
представе „Мачак у чизмама”,
урађене према бајци браће
Грим, у режији Драгише Косара и у продукцији сцене
„Пођи туда” Културног центра
Панчева, која је одржана у суботу, 28. фебруара, у дворани
КЦП-а, одушевила је наше
најмлађе суграђане. Сам комад је први пут постављен
2008. године, а сада је обогаћен појединим сценама, музичким нумерама и светлосним ефектима.
Познату бајку о мачку у чизмама публици излажу три
мишића из шпајза, које тумаче панчевачки глумци Алиса
Лацко, Јован Поповић и Јелена Ђулвезан. Прилично је
необичан концепт да баш мишеви глорификују свог највећег непријатеља – мачка (макар био и у чизмама), који у
бајци побеђује управо захваљујући сопственој вештини
ловљења мишева (драматизацију је урадио Игор Бојовић).
Према речима Бранислава
Радовановића, уредника дечјег програма при КЦП-у (који
у представи тумачи лик старог млинара), ове године се
обележава десет година откако постоји сцена „Пођи туда”

Панчевачки глумци: Алиса Лацко, Јован Поповић и Јелена Ђулвезан
и за то време је настало десет
професионалних продукција.
– То можда и није неки број
када се гледа са стране, али
када се зна да ми нисмо позориште и ако се има у виду чиме се све бавимо, за нас је то
огроман успех – рекао је Бане
Радовановић.
Као и друге представе сцене „Пођи туда”, и „Мачак у
чизмама” подразумева добру
глуму, али и кретање ка позоришту сенки и луткарском театру, а пажња се поклања и
разним ефектима, занимљивој сценографији и оригиналној музици (композитор је Саша Локнер). Лутке су крајње

сведеног изгледа, пошто се
рачуна с тим да деца укључе
машту и надограде их по жељи. Њих су осмислили и направили Зоран Мисита и Снежана Ђорђевић.
Кулминацију у том комаду
представља појављивање огромне и феноменалне лутке
Дива и његова трансформација у мања бића, уз – за ту сврху
направљен – сонг музичара
Ивана Алексијевића.
– Веома је узбудљива сцена
у којој се појављује џин. Када
је ова представа 2008. године
први пут била постављена,
Див је излазио из мрака, што
је деци било веома страшно.

Сада смо учинили да се у саму
представу улази уз дискретније осветљење, а када се појави џин, укључени су светлосни ефекти, као и Алексијевићев сонг. Та сцена и треба да
буде другачија, али не застрашујућа – објаснио је Бане Радовановић.
Алиса Лацко се присећа
припрема за ту представу
2008. године, које је морала
да напусти јер је тада пошла
на студије глуме. Сада, као
дипломирана глумица, каже
да највише ужива радећи у
представама за децу, јер се ту
открива сва лепота тог посла.
Глумац Јован Поповић објашњава да приликом припрема за извођење пре седам
година није било довољно
времена да се све уради како
треба.
– Сада смо додали много
занимљивих елемената, тако
да је представа добила одговарајућу минутажу од 45 минута. Мислим да смо донели
много добре енергије и комичних елемената који ће деци бити занимљиви – изјавио
је Поповић.
Јелена Ђулвезан каже да су
јој изузетно занимљиве реакције деце, пошто су прилично
другачија очекивања када се
раде пробе од онога што се
добије приликом извођења у
пуној сали. Она је проценила
да је комуникација с клинцима који су присуствовали
претпремијери била одлична,
јер су малишани били стрпљиви, радознали и довољно
маштовити.

ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ МАТИНЕ

уто сре

Лименке за представе
20.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Дивљина”
Шерил Стрејд
Незаборавна и истинита
прича преведена на више
од 30 језика, по којој је
снимљен истоимени филм
са Рис Видерспун.
Сву силину недаћа какве
се сакупљају током целог
живота, Шерил Стрејд је
осетила већ у двадесет другој години. Немоћна да се
избори на други начин, она
украдену срећу тражи у
мрачном свету опијата, али
цена убрзо постаје превисока. Када јој не преостане
више ништа што би могла
да изгуби – осим сопственог живота – Шерил схвата
да је пред њом тренутак одлуке и последња прилика
за избор. У њене руке долази занимљива књига која је
подстиче да крене у незаборавну авантуру једним
од најтеже проходних путева у земљи. Без икаквог
искуства и припреме, вођена само чврстом вољом и с
тешким ранцем на леђима,

Бајку браће Грим
приповедају
три мишића

16.30
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У дворани Културног центра у
суботу, 7. марта, од 12 сати,
биће изведена прва у низу
представа позоришта „Чарапа” из Београда, под називом
„Како су дрво и цвет спасли
свет”, а све то у оквиру „Мартовског рециклажног позоришног матине програма”. То ће
бити увод у ову мартовску
еколошко-позоришну акцију,
која подразумева да деца и
њихови пратиоци понесу по
пет празних искоришћених
лименки (не конзерве!), што
ће им бити улазница за представу. Организатори овог програма предлажу гледаоцима
да у Културни центар дођу по-

ла сата раније, пошто ће малишани у фоајеу заједно са Ли
Меном започети рециклажу
лименки и погледати кратак
едукативан еколошки филм.
Идеја о доношењу лименки не

подразумева да се уђе у радњу
и купи пиће у лименци, већ
да, рецимо, деца и родитељи
уђу у први угоститељски обје-

кат и љубазно замоле конобара да не баци лименке, већ да
их стави у кесицу и сачува их
за њих. Деца то могу рећи својим рођацима, пријатељима,
комшијама или другарима,
чиме се на леп начин шири
еколошка свест заједнице.
„Мартовски рециклажни
позоришни матине програм”
подразумева четири представе позоришта „Чарапа”, и то
сваке суботе у марту, од 12 сати, у дворани Културног центра. За сваку од њих потребно
је да сваки гледалац обезбеди
по пет лименки.

КОМАД „АТЕЉЕА 212”
ПРОЈЕКАТ „СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО МИНУТА”

Панчево које не знамо
од пустиња Калифорније,
преко ледених висина Сијера Неваде и шума Орегона, све до Вашингтона, Шерил ће препешачити чак
2.000 километара – и то сасвим сама. Док се носи са
свим потешкоћама таквог
путовања, она се напокон
суочава и са самом собом и
долази до изненађујуће самоспознаје.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 11. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Којим путем се и на који начин најлакше стиже до самоспознаје?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Дивљина” Шерил Стрејд. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Удружење грађана „Посети
Панчево”, уз подршку Дома
омладине Панчево, током
марта 2015. године реализоваће пројекат „Сто фотографија за сто минута”. Први у
низу догађаја планиран је за
уторак, 10. март, у 19 сати, а
организатори најављују да ће
сваког уторка у марту (дакле
10, 17, 24. и 31. марта) бити
приказиване стотине ретких и
старих фотографија и видео-

записа Панчева и околине насталих у другој половини 20.
века. Фотографије потичу
углавном из приватних колекција и многе од њих шира јавност до сада није видела. Организаторка пројекта је Живана Крејић, а својеврсни водич
кроз ове виртуелне обиласке
Панчева биће новинар Ненад
Живковић. Сви догађаји ће
почети у 19 сати, а улаз је бесплатан.

Август у округу Осејџ
У дворани Културног центра у
среду, 11. марта, од 19.30, даје се представа „Атељеа 212” –
„Август у округу Осејџ” Трејси
Летс, у режији Љиљане Тодоровић.

породица долази на сахрану,
али врућина у ваздуху и висока
температура (42 степена) додатно ће се запалити изношењем тајни и лажи на видело
испод крова породичне куће.

То је прича о три сестре Вестон – Барбари, Карен и Ајви,
које се враћају кући да би подржале и помогле мајци Вајолет у тешким тренуцима. Ситуација ће се променити с лошег нагоре кад се испостави да
се њихов отац удавио. Шира

У том комаду играју: Дара
Џокић, Анита Манчић, Бранимир Брстина, Јелена Петровић,
Јелена Ђокић, Милица Михајловић, Бранка Шелић, Исидора Минић, Маринко Маџгаљ,
Драган Николић и други. Цена
улазнице је 1.000 динара.
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ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „МЕСТО У МЕЋАВИ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЧА
О МИЛАНУ МЛАДЕНОВИЋУ

„Каин”
Жозеa Сарамагa

Велико интересовање
читалаца за овај
наслов
Александра Жикића
Биографија која чува
Младеновићев
уметнички интегритет
и његову приватност
Откако се у октобру 2014. године, пред Сајам књига, појавила у издању „Лагуне”, књига
„Место у мећави – прича о
Милану Младеновићу” Александра Жикића оборила је рекорд по броју продатих примерака у тако кратком периоду, а
да притом готово уопште није
улагано у њену рекламу. Тај
податак не чуди, јер је реч о
делу посвећеном најзначајнијој југословенској и српској рокенрол фигури с краја 20. века, из пера једног од најцењенијих рок новинара код нас.
Како је она настала и шта је
аутору било најбитније док ју
је писао, могло се чути на панчевачкој промоцији те публикације у четвртак, 27. фебруара, у пуној дворани „Аполо”.
Како је рекао Жикић, понуду да напише књигу о Младеновићу добио је још 1999. године и тај задатак је испрва одбио пошто му је било важно да
сачува Миланову интиму и
приватност. Најпре му се чинило да се биографија тог типа
не може направити без уплитања у детињство, процес одрастања итд. Потом је одлучио да
је напише, али тако што ће се
концентрисати на период то-

Гост књижевне вечери био је публициста и рок новинар Иван Ивачковић
ком којег се Младеновић професионално бавио музиком.
– Други захтев који сам ставио пред себе био је да нигде и
ни у једном тренутку не нарушим његов интегритет. Настојао сам да се задржим на стварима које су припадале музици, јер је то било најважније
поље Милановог деловања –
објаснио је Жикић.
Он је уочио да су се Миланови таленти, а имао их је више, развијали по линији прогреса, јер је након сваке стваралачке паузе на сцену излазио све бољи гитариста и аутентичнији музичар.
– Он није дозволио да опортунизам буде изнад његовог
уметничког интегритета. Да

оно што је најважније у његовом деловању буде жртвовано
због неког имагинарног, пројектованог, комерцијалног, лажног успеха. Подршка публике
је битна, али није есенцијална,
а он је успео да сачува свој интегритет и да без подилажења
публици стигне до ње – изјавио
је Александар Жикић.
Гост те књижевне вечери
био је публициста и рок новинар Иван Ивачковић. Он се
најпре осврнуо на новинске
текстове о музици Александра
Жикића, које сматра примером врхунског стила, као и на
ставове што је Жикић пласирао пишући за „Џубокс”, библију његове генерације, и
друге медије. Ивачковић је

Жикићеву одлуку да се прихвати писања приче о Милану
Младеновићу оценио храбром, а сам задатак као изузетно одговоран и деликатан.
– Александар је у писање те
књиге ушао са оном мером и
оним достојанством које је показивао и пишући за новине и
пружио нам је прилику да
уживамо у његовом бриљантном стилу. Истовремено, успео је да сачува Милана од банализације, која је добила на
убрзању негде крајем 1999. године – објаснио је Ивачковић.
Публици се пред сам крај
обратио и уредник тог издања
Слободан Губеринић из „Лагуне”, а одломке из књиге читала је глумица Лора Орловић.

ЈОШ ЈЕДАН ЗАНИМЉИВ „ДАН ДОМАЋЕГ ФИЛМА”

Довиђења, како сте?
„Ја сам још јако млад доживео све што се доживети могло и од тад се страшно досађујем… А сад… Сад сам спреман да умрем за оно у шта верујем, али, јеби га, не верујем
више ни у шта…” То су само
неки од афоризама који су заступљени у сатиричној документарној бајци „Довиђења,
како сте?” Бориса Митића из

јетких афоризама које говори
глумац Небојша Глоговац и,
као подлога, феноменална
музика Паскала Комелада.
Будући да је Борис Митић
био спречен да дође, с Радишом Станишићем, организатором догађаја у КЦП-у, разговарао је комонтажер тог филма
Александар Ухрин. На питање
како је могуће да се, упркос то-

урадио сценарио, режију,
монтажу и продукцију, и
Ухрином као комонтажером
налазило се обиље видео-материјала с разних телевизија
из Србије, Републике Српске и
с Косова. Од свега што је било
пред њима, у филм је ушао
тек стоти део.
– Митић је, у ствари, желео
да направи филм о афоризму,
односно о Београдском афористичарском кругу. Онда је
почео да скупља снимке и фотографије који би могли да
парирају тим афоризмима,

али не да их потцртавају, већ
да буду њихов контраст – објаснио је Ухрин.
Те вечери се могло чути да
Борис Митић тренутно ради
на занимљивом остварењу под
радним називом „Слатко од
ништа”. На инсистирање публике да открије о чему је реч,
Ухрин је наговестио да су за то
остварење позвани великани
светског филма да одговоре
на тему „ништа”.
Довољно да се с великим
нестрпљењем сачека нови
Митићев филм.

КОНЦЕРТ ТАМБУРАШКОГ ОРКЕСТРА ПАНЧЕВА

Романтичари и
староградска музика
2009. године, која је приказана у оквиру „Дана домаћег
филма” у уторак, 3. марта, у
Културном центру Панчева.
Филм је настао комбиновањем аутентичног видео-материјала насталог у периоду између 2003. и 2009. године и
афоризама првог ешалона наших афористичара. Гледалац
је бомбардован снимцима кича, смећа, рата, демонстрација, грађевинских надоградњи..., речју, једне апсурдне
Србије, а преко тога иде слој

Стране припремила

Драгана
Младеновић

ме што су и афоризми и неки
призори у филму веома смешни, у Панчеву нико није смејао, Ухрин је одговорио да је
таква ситуација била и у другим местима у Србији.
– Нама то није смешно зато
што је то критика нас самих.
Да говори о неком другом народу, вероватно би нам све то
било смешно. Овако нам је
више тужно. Притом, желим
да кажем да је Борис патриота, он није радио овај филм
због негативног става према
српском народу, већ напротив, он је показао наше мане,
али с љубављу – објаснио је
Ухрин.
Он је говорио и о начину на
који је овај филм урађен. Наиме, пред Митићем, који је

Недавно основан Тамбурашки оркестар Панчева, којим
руководи Михајло Јовић, приредио је концерт под називом
„Српски песници романтичари у староградској музици” у
среду, 25. фебруара, у дворани
Културног центра. Сличан
програм био је изведен у децембру, али у мањем простору
(на сцени Културног центра)
и већ тада се показало да у
Панчеву постоји велико интересовање за такву врсту дога-

ђаја. И овог пута су на репертоару биле инструменталне и
вокално-инструменталне
композиције настале по песмама Јована Јовановића
Змаја, Ђуре Јакшића, Велимира Рајића, Милорада Ј. Митровића, проте Васе Живковића и других романтичарски
обојених песника.
Те вечери је наступио и
„Невен”, тамбурашки оркестар МШ „Јован Бандур”, који
такође води Михајло Јовић.

„С Господом Богом нема
шале”, гласи једна реченица из „Каина”, Сарамаговог
завршног обрачуна с јудеохришћанском традицијом.
У овом запрепашћујућем
књижевном апокрифу Бог
је негативац, анђели су лоши момци, а само је Каин,
божјом вољом убица свог
брата Авеља, истински преобраћеник и сведок бројних божјих недела и осионости. Захваљујући моћи
да путује кроз време, јер је
осуђен на вечито лутање,
Каин прелази „из протеклих у будуће видове садашњости”, од Првог греха до
Потопа, преиспитујући тако старозаветне приче о
постанку света, Содоми и
Гомори, рушењу Јерихона,
Аврамовом жртвовању свог
сина Исака, искушавању
праведнога Јова, зидању
Вавилонске куле, крвавим
ратовима племена Израиљевог за Обећану земљу...
Лишавајући се уобичајеног накита писмености, португалски нобеловац је својим
последњим објављеним ро-

маном крунисао једну високу књижевну грађевину, саздану од све самих парабола
у чијем је језгру оспоравање
праваца којима је човек кренуо и вредности које је изневерио – умногоме вођен руком свога творца.
„Ова прича нас једноставно носи, утолико више што
варнице које искре из пишчеве радионице потврђују
да смо у рукама непоновљивог мајстора”, наводи се у
критици у „Њујорк тајмсу”.

Два најбржа читаоца који до среде, 11. марта, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да имате моћ путовања кроз време, у
ком периоду бисте се најдуже задржали?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Каин” Жозеa Сарамагa.
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.

МОЈ

избор МОЈ

Сакупљање успомена
по свету
Даница Јовановић,
новинарка
КЊИГЕ: За мене су оне верније сведочанство о свету и
животу од телевизијских вести и емисија, иако су плод
маште. Рецимо „Путовање
кући” Роуз Тремејн, једна
од последњих које сам прочитала. Говори о човеку који из једне сиромашне источноевропске земље одлази у Лондон да ради. То је
прича о његовим искушењима, физичким и духовним мукама које преживљава како би себи и својој породици обезбедио егзистенцију и сурова истина о економским мигрантима.
ХОБИ може да испуни и
усрећи човека. Али може и
да буде извор зараде ако немате посао. На пример – декупаж. Лако се научи, а потребни су вам боје и четкице, лепак и салвете. Предмети који настану имају
употребну вредност, али су
и мала уметничка дела. Некако... романтична. Кутија
за накит, оригинално укоричена књига, зидни сат или

макар послужавник – улепшаће вам животни простор.
ПУТОВАЊА: Иако нам данас телевизија и интернет
омогућавају путовања у све
делове света, они не могу
дочарати праве боје, мирисе и осећања која вас обузму
када сте заиста тамо. Уместо разгледница, сакупљајте
успомене. Кошта, али искуство и духовно богатство
имају своју цену. На мојој
мапи засад су се нашли Будимпешта, Праг, Беч, Букурешт, Париз и Венеција, а
следећа станица је Берлин.
Која је ваша?

ВЕЧЕ СВИРКЕ И СТИХОВА У „АПОЛУ”

Музичко-поетски
спектакл
Глумац Золтан Плетл и
трио „Неуролептик” извешће музичко-поетски спектакл у дворани „Аполо” у
понедељак, 9. марта, од 20
сати. Тај програм подразу-

мева слободно, неспутано,
импровизовано музицирање у комбинацији са аутентичном глумачком експресијом. Улаз на тај догађај је
слободан.
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

МАЊИ ИНЦИДЕНТ У РАФИНЕРИЈИ

Расподела будућег
ребаланса

ЈЕДАН РАДНИК ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕН

Градско веће је у уторак, 3.
марта, усвојило предлоге
измене и допуне програма
пословања Дирекције за изградњу и уређење Панчева,
ЈКП-а „Младост” и „Водовода”. Оба документа су заснована на ребалансу буџета који ће се пред одборницима наћи на првој наредној седници Скупштине
града.
Дирекција ће захваљујући новцу у градској каси који је претекао од прошле године, моћи да смањи планирана кредитна задужења
за неке послове за 44 милиона динара. Од новца који
ће добити распоредом салда из 2014. године, то предузеће планира да финансира пројекат изградње водоводне мреже у Глогоњу,
одржавање амбуланте у Војловици, радове на својој пословној згради, замену семафора на раскрсници Првомајске улице и Улице
Жарка Зрењанина, пластифицирање отвореног базена
на Стрелишту, неопходне
радове за наткривање тог
базена и појачано одржавање појединих улица у Старчеву, Банатском Брестовцу,
Банатском Новом Селу и
Долову.
Поред инвестиција које
ће спровести Дирекција,
„Младост” рачуна и на директне додатне субвенције
из буџета. Реч је о укупно
око 22 милиона динара за
коришћење спортских објеката тог предузећа, набавку
енергената и плаћање пореза на имовину и грађевинско земљиште. За разлику
од те фирме, „Водовод” од
ребаланса треба да добије
само осам милиона динара

за израду пројектно-техничке документације за водовод и канализацију дуж
Баваништанског пута, као и
за таксе које мора да плати
„Путевима Србије” за добијање сагласности на изградњу мреже.
Већници су се сагласили
с предложеним програмом
коришћења средстава од
еколошке таксе. Планирано
је да од 466 милиона динара 60 милиона буде утрошено на надгледање загађења
ваздуха и воде, те мерење
нивоа буке и полена. Поменутим новцем биће финансиран и рад мобилне мерне
станице Завода за јавно
здравље.
Остатак од преко 400 милиона намењен је за набавку анализатора аерозагађења, те за финансирање активности „Зеленила” и „Хигијене”. Ту спадају сузбијање амброзије и неке инвестиције на новој депонији.
Панчевачка влада је усвојила извештаје о раду Градског штаба за ванредне ситуације и локалног омбудсмана. Јелена Стојковић Соколовић, заштитница грађана Панчева, навела је да је
та служба од притужби грађана прошле године формирала 134 предмета. Додала
је како је од пет иницијатива које је њена канцеларија
поднела локалним властима
и предузећима, само једна
усвојена. Ради се о праву на
коришћење јавног превоза
за повлашћене категорије
грађана. Предлог омбудсмана да „Хигијена” изношење
смећа не наплаћује по квадрату, већ по члану домаћинства, остао је без икаквог
одговора.
Д. В.

САМОУБИСТВО НА КОТЕЖУ

Жена скочила са
осмог спрата
У недељу, 1. марта, жена рођена 1970. године извршила
је самоубиство скочивши с
терасе стана на осмом спрату на Војвођанском булевару
у насељу Котежу.
Како „Панчевац” незванично сазнаје, пре тога је
написала опроштајно писмо у коме је објаснила зашто је одлучила да прекрати себи живот. Екипа Хитне
медицинске помоћи која је
изашла на лице места након
пријаве станара могла је само да констатује смрт.
Када је реч о броју самоубистава у нашем граду и у

другим местима на територији јужног Баната, ситуација није алармантна, јер се
њихов број у последњих неколико година смањује.
Међу самоубицама је било највише старијих од педесет година, али су регистровани случајеви и млађих особа које су одлучиле
да прекрате себи живот. Међу доминантним разлозима
за то били су депресија и
осећај безнађа због болести,
сиромаштва, усамљености,
распада бракова и емотивних веза, незапослености и
губитка посла.
М. Г.

ОДРЖАНО ГУСЛАРСКО ПОЕТСКО ВЕЧЕ

Бранку Ћопићу у част

Курцшлус у
трансформатору
зауставио рад
фабрике, загађења
није било
На 35 киловолтном трансфроматору у новом делу Рафинерије нафте Панчево у
среду, 4. марта, око 16.15 „избио је пламен” који је, захваљујући хитрој интервенцији
радника рафинерије, одмах
угашен. Овај инцидент проузроковао је прекид рада постројења, а један радник је
том приликом лакше повређен, саопштио је НИС.
Компанија је навела да је
након гашења пламена нормализовано снабдевање фабрике
електричном енергијом, а затим су стручни тимови у овом
делу НИС-а предузели неопходне активности да би нормализовали производњу.
Боро Мајкић, командант
ватрогасне јединице МУП-а у
Панчеву, изјавио је да су припадници те службе дошли у
рафинерију, али није било потребе да интервенишу.
У време инцидента и након
њега могао се видети повећан
пламен на фабричкој бакљи и
густ жућкасти дим који је излазио из једног од димњака.
Шимон Банчов, покрајински
инспектор за заштиту животне средине, објаснио је да је
то била последица спаљивања

У среду, 4. марта, око 16.15 „избио је пламен” који је одмах угашен
деривата из процесних система у Рафинерији.
НИС је саопштио како инцидент није проузроковао загађење. Владимир Деља, градски већник за екологију, изјавио је да мониторинг није забележио повећање концентрације загађујућих материја.
Додао је да је због појачаног
ветра који је дувао загађење
могло да „прескочи” стационарне апарате, па је због тога
на терен послата мобилна
мерна станица Завода за јавно
здравље Панчево.
Мерења која су обављена
показала су да није било пове-

ћања загађења, а то је написано и у извештају о ванредном
прегледу који је обавио Банчов.
„Панчевац” је незванично
сазнао да се инцидент догодио када је радник у трафостаници, поред новог рафинеријског погона, покушао да
замени један склоп због чега
је дошло до кратког споја.
Услед тога је избио мањи пламен у просторији који је накратко захватио неколико
жица, али је све то брзо угашено. Радник је највероватније угруван због тога што га
је струјни удар одбацио.

Из непознатих разлога
НИС није дао прецизне информације о овом догађају,
већ је у саопштењу наведено
да је „избио пламен” који је
угашен. У тој компанији су
инсистирали на томе да се
није догодио никакав пожар,
али је онда нејасно каква је
разлика између пламена и
пожара и ако то није био пожар зашто је онда „пламен”
морао да буде угашен. Можда
би било најбоље да противпожарци разјасне ове појмове
јавности, али и надлежнима у
НИС-у.
Д. Вукашиновић

ПРЕДЛОГ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ

Шта је странкама Скупштина?
Заобилажење
институција може
постати опасна
политичка пракса
Српска напредна странка започела је нову праксу у медијским наступима која ће се састојати у томе да након одржаних седница Скупштине
Панчева њихови одборници
држе конференције за новинаре у холу Градске управе на
којима ће објашњавати грађанима шта су добили управо
донетим одлукама владајуће
већине. Није познато ко је
смислио овај концепт политичког деловања, али је прва
оваква конференција за новинаре која одржана у петак, 27.
фебруара, деловала као прилично траљав покушај.
Пре свега зато што су локални парламентарци грађанима
објаснили све о чему су ћутали
на самој скупштинској седници. Весна Вујовић, одборница
те странке за коју се не памти
када је последњи пут искористила право да каже нешто о
ономе што је на дневном реду
Скупштине, говорила је о одлуци да програм посета гинеколога и педијатара селима

буде настављен, као и о обнављању финансирања трећег
покушаја вантелесне оплодње.
– Резултати из претходног
периода јасно показују значај
овог програма (гинеколошке
и дечје здравствене заштите,
прим. аут.). Најпре због тога
што су тиме стопостотно обухваћени прегледи жена и деце
у насељеним местима. Самим
тим је повећан обухват вакцинисане деце, чиме је значајно
смањена појава заразних болести код деце, а значајно је
повећан број откривених канцера. То је довело до смањења

смртности жена, зато што је
болест откривена у почетној
фази – рекла је Вујовићева.
Питање новинара због чега
она или неко од њених колега
о томе ни реч нису рекли у
Скупштини током заседања
изгледа да је прилично збунило ову одборницу СНС-а.
– Не знам сад како да вам
одговорим на то питање. Да
ли је проблем што говоримо
овде испред? – рекла је Вујовићева.
На узвратно питање да ли је
проблем да своје одборничке
мандате користе тако што ће о

скупштинским одлукама говорити у Скупштини, где ваљда и
приличи, стигао је смушен одговор који је мало теже препричати. Напредњаци су најавили
да ће о свим битним одлукама
убудуће говорити на оваквим
конференцијама за новинаре, у
страначким просторијама, али
и за скупштинском говорницом. Ово последње би била велика промена набоље, јер се досад за реч јављало свега четворо-петоро одборника те странке, док су остали мудро ћутали.
Добро би било да је идејни
творац новог концепта јавних
наступа СНС-а објасни одборницима како је овакво заобилажење парламента својеврсна порука јавности да они ту
институцију сматрају апсолутно небитном, те да у њој седе
форме ради. Такав однос према институцијама, без обзира
на то колико оне у домаћој политичкој пракси заиста само
фигурирају, могу представљати показивање опасне тежње
ка самовлашћу онога ко је тренутно најјача странка у граду
или држави. За Панчево би било боље да се овде ради само о
непромишљености или пукој
политичкој неписмености.
Д. В.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшени деветнаестогодишњи лопови

Поводом сто година од рођења Бранка Ћопића завичајна
удружења Крајишника и
Херцеговаца из Панчева организовала су гусларско поетско вече у четвртак, 19.
фебруара. Оно је одржано у
просторијама клуба у Улици
Моше Пијаде 15-а (преко
пута хотела „Тамиш”).

У пуној сали су читани одломци из биографије Бранка
Ћопића, а организатори су
припремили и аудио-снимак
овог великог и вечито младог
писца на којем он говори своје стихове. Дружење је завршено уз звуке гусала, за шта се
побринуо народни гуслар
Александар Таушан. З. Сп.

Панчевачка полиција је 25.
фебруара ухапсила деветнаестогодишње Н. В. и Ж. К. из
Дебељаче због постојања
основа сумње да су тог дана
починили разбојништво у
продавници „Бомбончић 2”,
која се налази на углу улица
Светог Саве и Иве Курјачког, и однели 37.200 динара.
Они су приведени и притворени истог дана, а полиција ће против њих поднети
кривичну пријаву надлежном тужилаштву.
Како је „Панчевац” сазнао, они су најпре уз прет-

ње продавачици ножем
украли новац и истрчали
напоље. У том тренутку је
поред радње пролазио младић на бициклу, који је
схватио шта се дешава и покушао да их спречи.
Дошло је до кошкања и
лопови су му том приликом
посекли руку ножем и нанели му лакше телесне повреде, због чега је интервенисала Хитна помоћ. У међувремену је продавачица позвала телефоном власника радње, који је био у близини.
Он је наишао у тренутку ка-

да су деветнаестогодишњи
крадљивци покушали да побегну, па је кренуо аутомобилом за њима.
Када су видели да им прети
опасност, лопови су разбацали
део украденог новца, а успут
им је на оближњој раскрсници
Синђелићеве и Иве Курјачког
испао ранац.
Након што су га претресли,
инспектори полиције су у њему пронашли мобилне телефоне лопова и њихове личне
карте, што је олакшало њихово откривање и омогућило да
буду брзо ухапшени.
М. Г.

Четвртак, 5. март 2015.
automobilizam@pancevac-online.rs
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АУТОМОБИЛИЗАМ

- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - -

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

ЈЕДАН АУТОМОБИЛ ЗА СВЕ НАМЕНЕ

ПОПУЛАРНА „ОСА”

Понос британске
ауто-индустрије
Ремек-дело браће
Вилкс
Велики број аутомобила је настао из потребе да служе човеку и олакшају му свакодневни живот и пут од тачке А
до тачке Б. Ипак, теренска возила се издвајају по својим
могућностима и намени, има
их много, а један произвођач
је ипак специфичнији од свих
других.
Идеја се „родила” на плажи
За потребе америчке војске у
Другом светском рату је конструисан „џип вилис”, који је
у данима великог сукоба био
неприкосновен у теренским
условима, док је први прототип „ланд ровера” направљен
у послератним годинама. Међутим, сам почетак није био
нимало лак. Наиме, иако је из
рата изашла као победник,
Велика Британија је била веома осиромашена. Године ратовања су скоро исцрпеле све
резерве, а отцепљивање колонија је посебно тешко погодило економију.

Влада је полагала велике
наде у индустрију и извоз,
али је мало тога могло да се
извезе јер су све аутомобилске фабрике биле преоријентисане на производњу ратне
опреме, а аутомобили које су
дотад производиле били су
застарели.
Компанија „Ровер” је делила судбину свих осталих британских произвођача и покушавала је да нађе начин да

изађе из кризе. За прави почетак приче о „ланд роверу” заслужан је Морис Вилкс, један
од браће Вилкс на челу компаније „Ровер”. Он је поседовао велику фарму на острву
Енгелси, близу обале Велса.
Много времена је проводио
тамо и било му је потребно
возило за вучу и посао на фарми, које ће уједно бити и класичан путнички аутомобил.
У једном моменту је купио
половни ратни „џип вилис”,
који је већ био истрошен и почео је да се квари. Пожалио се
брату Спенсеру и у разговору
су обојица схватили да на тржишту не постоји возило које
би задовољило све потребе.
Алуминијум уместо челика
Браћа су управо тако дошла
на идеју да створе универзалан аутомобил способан за
све. Рад на прототипу почео је
1947. године, а поред браће
Вилкс, тим инжињера су чинили и Чарлс Спенсер, задужен за шасију, и Олаф Попе,
који је радио на мотору. Борд
„Ровера” је био заинтересован

за ову идеју и оставио је одрешене руке конструкторима.
Ипак, и поред слободе коју
им је дала компанија, тим се
сусрео с великим потешкоћама
приликом конструкције. Наиме, у послератној Британији
челик је био скупљи и ређи од
злата, а једини метал до којег
су конструктори могли да дођу
јесте алуминијум, коришћен у
изради делова за авионе.
Стога је прототип имао алуминијумску каросерију (као и
велики број модела који ће се
правити у наредним годинама) и четвороцилиндрични
1,6-литарски мотор од 50
коњских снага. Иако је то мала снага, захваљујући променама на ходу и пречнику клипа обртни момент је био на
високом нивоу.
Мењач је био стандардни
„Роверов”, али је интересантан
систем интегралног погона
био потпуно нов. За разлику од
„џипа”, који је имао директан
пренос на обе осовине, „ланд
ровер” је имао систем квачила
који је омогућавао свакој осовини да се окреће различитом
брзином, што је далеко корисније на тешком терену. Током 1948. године 25 претпродукцијских возила је послато
на финална тестирања, а један
примерак је послат на Салон
аутомобила у Амстердаму.
Публика је била веома изненађена тим возилом, као и
специјализована штампа, а
остало је забележено да је и
сама фабрика била импресионирана прихватањем новог
концепта. Захваљујући великој подршци „ланд ровер” је
веома брзо стављен у производњу, јер је био веома тражен у Британији, али и у свету. Тренд раста производње и
продаје био је бољи од очекиваног и растао је из године у
годину, све до данас.

Мотоцикл који је први достигао брзину од 320 километара на час је НСУ, који је имао
турбомотор од 500 кубика.
„Хондин” мотор „супер каб”
производио се више од педесет година, а за то време
је продато преко 60 милиона тих мотоцикала. Овај
двоточкаш је убедљиво најпродаваније возило.

Око 80 одсто крађа мотоцикала дешава се баш на поседима њихових власника.
У просеку мотоцикли су
двоструко штедљивији од
аутомобила.
Можда нисте знали, али назив италијанског произвођача скутера „Веспа” у преводу значи „оса”.

- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - -

СТРОЖИ И СКУПЉИ „ТЕХНИЧКИ”

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

СВЕЋИЦЕ И КАБЛОВИ ЗА СТАРТ И ДУГОТРАЈНОСТ
Електроинсталације у аутомобилу подједнако су битне
као и механички склопови, јер
правилан рад, поготову мотора, зависи од исправности оба
дела. Бензински мотори са
унутрашњим
сагоревањем
функционишу тако што свећица ствара неопходну варницу за паљење компресионе
смеше у цилиндру мотора.
Напон од дванаест волти
који стиже са акумулатора није ни приближне снаге који је
потребан за стварање варнице
за паљење смеше, кажу сервисери „Ауторемонта Пивашевић”. Због тога се користе индукциони калемови („бобине”) који струју од дванаест
претварају у електричну енергију напона и до 30.000 волти.
Струја коју произведе индукциони калем се каблом преноси до разводника паљења.
Овај део има задатак да свакој свећици у тачно одређено
време даје напон. Показатељи
неисправности каблова и свећица су отежано паљење, немиран или испрекидан рад
мотора, као и престанак рада
цилиндра. Замена свећица, а
поготову каблова, које је пожељно заменити у исто време
када и свећице, није навика
великог броја возача и не замењују их у предвиђено време. Уколико приликом замене

Страну припремио

Немања
Урошевић

каблова не вратите контакте
по тачном распореду, мотор
неће функционисати. Запрљане свећице не морате одмах
да замените, већ је могуће
очистити их челичном четком
и средством за чишћење. Свећице треба заменити на двадесет хиљада километара.
За демонтажу свећица је
потребан посебан алат, који
неће оштетити керамичку
изолацију приликом замене.
Такође, код металних делова
који су кородирали постоји
опасност од пуцања свећице
(због ослабљености материјала) при одвијању из лежишта.
Најчешћи узроци неправилности у раду система за паљење јесу влага и накупљање нечистоћа и уљних филмова.
Ако се примети уље на електроди, могући узрок тога је
оштећење карика на клипу
или гумица на вентилима.
Поред запрљаности, потребно је контролисати и раз-

мак (зазор) између електрода
на свећици. Размак између
централне и масене електро-

де, које стварају варницу за
паљење смесе, веома је битан
за нормално функционисање.
Величина зазора није универзална, разликује се од мотора до мотора и треба је подесити према спецификацији произвођача. Исправност
разводне капе, каблова и свећица обезбедиће не само
правилан рад мотора већ ће
он бити ефикаснији и поузданији. Топлотни опсег свећице је мера могућег термичког оптерећања свећице
и он мора одговарати карактеристикама мотора, на шта
треба обратити пажњу приликом куповине, јер је опсег
пресудан при избору нових
делова.

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

ПРАВО ЈЕ ВРЕМЕ ЗА
„ВЕЛИКИ” СЕРВИС

Предвиђене измене Закона
о безбедности саобраћаја
које треба да буду усвојене
пооштриће процедуру техничких прегледа. Према новим правилима, цена ће бити повишена на око 2.500
динара. Новина је фотографисање возила приликом
техничког прегледа, као и
строжа контрола аутомобила, што земље у окружењу
практикују већ неколико година.
Фотографисање ће се увести, између осталог, због тога што поједине агенције
које се баве регистрацијом
возила продужавају регистрацију само уз документа,
а да возило и не оде на технички преглед. Према неким незваничним проценама, када би се нови закон
тренутно примењивао, односно ако би се прегледи
радили према новим критеријумима, више од 30 одсто
возила било би моментално

искључено из саобраћаја, и
то без права на повратак у
саобраћај.
То би могло да се догоди
зато што у новом закону није наведен период у којем
би власници старијих аутомобила морали да се прилагоде техничким стандардима преписаним из правилника Европске уније.
Хрватска је, на пример,
својим грађанима дала прелазни период од пет година
за регулисање статуса старих возила. Тек када су се
стекли неопходни услови,
закон је почео да се примењује. Неретко се дешава да
возачи неисправних аутомобила покушавају на неколико техничких прегледа да
региструју возило и то им и
пође за руком када наиђу на
место где имају протекцију.
Фотографисање или видео-запис који су прописани
новим изменама закона то
решавају.

АКЦИЈА ВАЖИ ЗА ВОЗИЛА:
„фијат стило” 1.9 ЈТД 8В
„фијат пунто” 1.9 ЈТД 8В
„фијат мултипла” 1.9 ЈТД 8В

Покровитељ стране

„фијат добло” 1.9 ЈТД 8В
„фијат идеа” 1.9 ЈТД 8В

„Ауторемонт Пивашевић” својим клијентима нуди јединствену прилику за замену сета зупчастог каиша. У оригиналном
сету су: зупчасти каиш, ролери,
шпанери и пумпе за воду. Цена
сета делова износи 11.031,00
РСД с ПДВ-ом, а уградњa стаје
4.800 РСД.

„фијат страда” 1.9 ЈТД 8В
„фијат нови браво” 1.9 ЈТД 8В
„фијат либри” 1.9 ЈТД 8В
„ланча муса” 1.9 ЈТД 8В
Акција траје до истека залиха
резервних делова.
Позовите „Ауторемонт Пивашевић”
и на време закажите сервис.

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ЗАПИСИ
ЧOВEК JE КЊИГA: МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ

ХУМОРЕСКА

НИКО НИJЕ ОСТРВО

Смена у ЈКП-у
„Хлађење”
У једној вароши у Србији у
Јавном комуналном предузећу „Хлађење” дошло је до
изненадне кадровске промене. То се догодило овако.
Дошли емисари из владајуће Свеопште нападачке
странке код Ладића, генералног директора поменуте
фирме, и рекли:
– Слушај, друже Ладићу, у
складу с народном вољом
израженом на изборима, ми
решили да преузмемо одговорност и за хлађење у овом
граду. Ти овде ’ладиш већ годинама, доста је било, има и
притужби, па ћемо сад мало
ми да ’ладимо. А имамо и
одговарајући кадар за то, то
јест кадровкињу.
– Чекајте, другови – изненађено ће Ладић – откуд сад
то? Па, по општој оцени, ја
сам баш успешно ’ладио свих
ових година. Добро, има оних
грађана које сам баш добро
о’ладио, мада је било и оних
које још нисам. А биће, боже
здравља. А народ ко народ, он
ће да гунђа и када их ’ладиш
џабе. Уосталом, мени још није истекао мандат.

НАПОМЕНА:
Сви догађаји, имена и ликови (осим једног) у овој
причи су измишљени, а
свака могућа сличност са
стварним догађајима, именима и ликовима (осим
једног) сасвим је случајна.
– Лако ћемо за то. Најбоље би било да се повучеш из
здравствених разлога – рекоше емисари.
– Кажеш, на пример, прорадили ти шуљеви, шурњаја
ти добила мигрену, на скорашњим славама си фасово
пантљичару, или тако нешто. Смислићеш већ.
– Чекајте, али по коалиционом договору „Хлађење” не
припада вама нападњацима,
већ мојој Домољубној слози
Србије – покушава да се извади директор.
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– Иди, бре, Ладићу! Па ти
добро знаш да су се ти твоји
домољуби покарабасили изнутра на тему ко је већи домољуб. А и много сте се слизали са оним покретом „Клери”, који нас попљувава кад
год стигне. Да се не лажемо,
и теби је јасно да је та твоја
партија само бескорисни
прирепак нашој Свеопштој
нападњачкој странци – рекоше емисари.
– Добро, а шта ако ја одбијем да поднесем оставку?
– Е, као оно за „Гвожђару”,
имамо ми и план Бе. Лепо
ћемо да ти нацифрамо једну
малу пријаву, па је гурнемо
нашем тужиоцу, па ти он пошаље полицију да све то испита, па ће они већ да ти ишчачкају неки рачун за репрезентацију или мобилне, па ће
онда да ти дигну лепу малу
оптужницу, па ћеш ти ту твоју пензију годинама да чекаш
у ходнику испред неке суднице. То смо научили од наших претходника, од оних из
Дрматорске странке. Боље ти
је овако: сам се повучеш, а
ми те похвалимо и доделимо
ти неку канцеларијицу да
уживаш у ’ладовини, читаш
новине и чекаш пензијицу.
Уосталом, таквих у „Хлађењу” већ имаш доста, па ћеш
имати и друштво – закључише емисари нападњака.
Тако некако се и збило.
Већ колико сутрадан Домољубна слога Србије одржала
је конференцију за два новинара, једног сниматеља и
једног половног фото-репортера, на којој је обелоданила, до сада најстроже чувану тајну, како је њихов директор Ладић још одавно,
такорећи чим је ступио на
дужност директора, одлучио
да се повуче.
И тако се окончала ова кадровска прича.
А како је говорио онај совјетски мудрац Коџа Џугашвили, ипак „кадрови решавају све”, па зашто не би и
кадровкиње. Схватили нападњаци да умеју и оне да
’ладе.
З. Спремо

У живoту тeшкo дa имa
случajнoсти, пa чaк и кaдa je o
случajнoсти рeч. Чoвeк пo
нeписaнoм прaвилу слeди
дoбрo ухoдaнe кoрaкe, стeчeнo искуствo и oбaвeзнo трaдициjу. Нaрaвнo, и искуствa
других.
– Maлo je или нимaлo случajнoсти у живoту – вeли
Mилицa Toдoрoвић.
И додаје:
– Чoвeк рoђeњeм дoбиja
зaдaтaк кojи трeбa дa oбaви.
Нa oснoву oнoгa како смо утицали нa људe и нa oкoлину,
врeднoвaћe и нaс и oнo штo
смo зa сoбoм oстaвили.
Нeсуђeнa aдвoкaтицa, зaтим бaнкaркa, кojoj je eксплoдирaлa бaнкa у нeкaдaшњoj
згрaди MЗ Гoрњи грaд, приврeдницa кoja je билa мeђу
4.000 oтпуштeних, пoлитичaркa, нaдaсвe бoрaц зa jeднaкoст жeнe у грубoм мушкoм
свeту.
– Дa ниje билo прeдмeтa
Истoриja држaвe и прaвa,
зaвршилa бих Прaвни факултет, aли мa кoликo сe трудилa,
испит нисaм успeвaлa дa
пoлoжим. Прoпaдoшe читaвe
двe гoдине нa узaлудaн труд.
Свaкo злo имa и супрoтну
стрaну, нaрaвнo. Бунтoвнa пo
прирoди, нeмирнoг духa, нeкo
кo нe трпи aутoритeтe и
нeпрaвду и нeпрeкиднo трaгa
зa истинoм, изaбрaлa сaм други, дужи пут. Нaрaвнo, нe бeз
пoмoћи приjaтeљстaвa из
шкoлe и млaдoсти. To сe
нeкaдa пoштoвaлo, пa je кoд
мeнe тaкo и дaнaс, и у брaку и
у свaкoднeвнoм живoту. Уз
рaд, шкoлoвaњe и дoшкoлoвaњe, нeпрeкиднo усaвршaвaњe,
oдгoвaрaлa сaм oнoj унутрaшњoj пoтрeби дa дeлoвaњeм дoпринeсeм, дa будeм дeo цeлинe, дa oкупим људe, дa сe бoрим прoтив нeпрaвдe и лaжних aутoритeтa. Биo тo рeжим
Mилoшeвићa, билe тo нeпрaвдe чињeнe жeнaмa. Билo кoмe! – каже Милица.
Њени кoрeни су дубoкo у
Пaнчeву. Прaдeдa пoлитичaр,
oндaшњи рaдикaл, у кућу му
je сврaћao и Пaшић, у врeмe
кaдa je рeкoнструисaнa Црквa
сa двa тoрњa. Сa сeстрoм је
oдрaстaла уз бaку и дeку кojи
су инсистирaли нa oтвo-

рeнoсти и узajaмнoм врeднoвaњу, aнaлизирaњу прoблeмa
и пoмaгaњу у нeвoљaмa. Oтудa
нeрaскидивa пубeртeтскa и
кaсниja другaрствa, приjaтeљствa, кумствa.
Нe тaкo дaвнo пoлитичaри,
пa и њeнe дeмoкрaтe, кoлeгe,
чим би пoкуцaлa нa њихoвa
врaтa, прoмрљaли би у брaду
или пoлуглaснo: „Eтo, oпeт
Цицa сa oним њeним жeнским питaњeм”. Дoдушe, имa
тoгa и дaнaс, aли мнoгo рeђe.
– Збoг прoблeмa сaврeмeнe
жeнe и рeшaвaњa тих тeшкoћa

ушлa сам у пoлитику. Дaнaс je
свe пoлитикa, бeз стрaнaкa сe
ништa нe дa учинити, пoсeбнo
кад је реч о oсeтљивим
питaњимa, пoдeли пo пoлoвимa. Mушкo-жeнски свeт! Знaм
дa су мe oгoвaрaли изa лeђa,

дa су жeнскa питaњa увeк
билa дaлeкo oд приoритeтa,
бeз oбзирa на то штo су сe
гoмилaлa. Tрeбaлo сe бoрити
и избoрити, чeстo мe ни
„мojи” нису схвaтaли и прихвaтaли. Први кoрaци су нaчињeни, дaлeкo смo oд зaдoвoљствa, aли у тoj бoрби вишe
нисaм сaмa. Нису свe бoрбe
прoтив вeтрeњaчa узaлуднe –
истиче наша саговорница.
Нeкaдa: жeнскo oдeљeњe у
Гимнaзиjи, рaд у жeнскoj фaбрици, бoрбa зa рoдну рaвнoпрaвнoст, у кojoj, будимo пoштeни, нajвишe учeствуjу жeнe,
a oдлучуjу мушкaрци. Дaнaс: у
пoрoдици супруг и двa
oдрaслa синa. Рaвнoпрaвнoст?
– Привaтнo, у пoрoдици,
нисaм бaш нajбoљи примeр
жeнскe рaвнoпрaвнoсти. Сигурнo дa мojи мушкaрци мнoгe пoслoвe мoгу дa oбaвe бoљe
oд мeнe, чaк и кулинaрскe,
aли пaтриjaрхaлнo сaм вaспитaвaнa и увeк пoмислим кaкo
сaм ja нajбoљa у oнoмe штo у
кући припaдa жeни. Усaђeнo
нaм je дa нe дaмo жeнски
прoстoр у кући, пoсeбнo кухињу – додаје Милица.
Поред нeкoликo диплома
Mилицa Toдoрoвић ћe зa jaвнoст увeк бити пoлитичaркa,
Цицa кoja бринe o рoднoj
рaвнoпрaвнoсти и свeкoликoм
жeнскoм рoду. Нa кaриjeристe
и прeлeтaчe сe нe љути, свaкo
имa нeки свoj интeрeс, кaжe, a
aутoритeтe нe пoднoси. Из
сoпствeнoг искуствa знa дa
чoвeк ниje oстрвo и дa никo нe
мoжe сaм. Taкoђe, и дa нам никaдa ниje билo лaкo и дa je oвo
врeмe сaдaшњe oпeт нeки пoчeтaк и изaзoв.
Живoт jeстe бoрбa, дoбиjeнe
и изгубљeнe биткe. Maњe бoли
aкo су ту приjaтeљи из срeћниjих дaнa и нoви, спoзнaти
нa муци.
Ни Mилицa ниje oстрвo.
С. Зeнг

ИЗВИЊEЊE
У прoшлoм брojу нeнaмeрнo, нeпaжњoм, у тeксту „Плoчa oд
пoлa вeкa”, дoajeнa пaнчeвaчкoг рoкa Mилoрaдa Илићa,
бубњaрa групe „Бaш-Чeлик”, прeкрстих у Mиoдрaгa.
Извињaвaм сe читaoцимa и пoсeбнo гoспoдину Илићу.
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Пише: С. Дамјанов

Значајна градска институција
После Другог светског рата,
почетком педесетих година,
Југославија је на разне начине
јачала своју привредну активност. Обнова земље била је
приоритет, а важна полуга
развоја били су и студенти,
који су важили за напредни
део омладине. Својим радом и
знањем доприносили су бољитку у сваком смислу, а јачањем сопственог покрета постали су незаобилазни фактор
за успех. Зато и не чуди што у
то време почињу да раде и
многе организације које ће
положај студената, али и омладине уопште, још више
оснажити.
Панчевачки омладинци су
користили близину наше престонице и увек били на извору
информација. Суграђани су
брзо реаговали и када је реч о
формирању Удружења студената, како би удовољили својим друштвеним и културним
потребама. Ово удружење
убрзо добија и своје просторије у згради Светосавског дома,
познатијег као Студентски.
Крајем пете деценије прошлог
века покреће се и иницијатива
за оснивање Студентске задруге Панчево. Радна група
доноси Нацрт правилника.

Оснивање Студентске задруге
„догодило” се 7. маја 1958. у
просторијама Удружења студената, у Улици Димитрија
Туцовића, у присуству 28 делегираних чланова, али је до
регистрације дошло тек касније, јер је требало прикупити званична мишљења државних институција. Иако није
одмах званично регистрована,
у том периоду су већ забележене прве активности.
Оснивачка скупштина
После добијања свих потребних мишљења и тумачења
Оснивачка скупштина Студентске задруге у нашем граду
одржана је 20. марта 1959, када је та институција и регистрована. Била је то тек друга
студентска задруга у тадашњој
Југославији.
Остало је забележено да је
том чину присуствовало 60
чланова и да су све одлуке донете једногласно. Управљачи
Студентске задруге постали
су: Мирослав Лукић, Драган
Коларски, Милан Миковић,
Егон Барби, Недељко Дејановић, Миодраг Милојевић,
Александар Воларов, Милан
Мирковић и Петар Војнов.
Надзорни одбор су чинили

Александар Хаџић, Предраг
Савић и Петар Марјановић.
Конституисањем тих тела
стекли су се услови да се изабере и прво руководство Студентске задруге. Остало је забележено да је за првог председника именован Мирослав
Лукић, док је за потпредседника изабран Милан Миковић. Дужност првог секретара
обављао је Александар Воларов. Ове одлуке су затим послате у Срески суд у Панчеву,
где су оверене, па је Студентска задруга и званично могла
да почне да ради. На располагању је имала 35.000 динара
почетног капитала.
Правила Студентске задруге
Већ на самом почетку рада ове
организације требало је донети
и неке акте који ће дефинисати деловање њених чланова.
Оснивачким документом желело се да студенти виших година студија и апсолвенти
практично примењују знања
стечена на универзитету, а затим да кроз рад у задрузи стекну радне и колективне навике
још у току студирања. Такође,
циљ је био да студенти буду и
материјално потпомогнути путем награде за извршени рад.

Једна од генерација задругара
У правилима Студентске задруге било је јасно истакнуто
шта чланови могу да раде. Тако су у први план избили послови који су се односили на
спремање ђака, превођење
текстова, извођење радова из
области примењене уметности, вођење материјалног и
финансијског књиговодства,
посао техничара, извођење
грађевинских радова и друго.
Задрузи је тада могао да приступи сваки редован студент,
члан Удружења студената у на-

шем граду. Иако је каснијих година дошло до неких промена
у деловању ове организације, до
данас је остало правило да се
зарада задругара састоји од награде коју ће исплаћивати задруга за обављени посао или
услугу. Задруга је наплаћивала
рачуне од уговорача, а део тог
новца је ишао на рачун задруге.
Тако добијена средства пребацивана су у фонд за куповину
неопходних потрепштина, затим у резервни фонд, као и за
расходе и трошкове задруге.

Крајем педесетих година
прошлог века и касније ова
градска институција је тек крчила пут свог развоја. Сваке
године је растао број чланова,
а како се појачавала и привредна активност у Панчеву,
било је и све више посла. С
временом Студентска задруга
постаје место где је могао да
се заради пристојан џепарац,
а они сналажљивији су на радним местима где је требало
показати физичку издржљивост остваривали зараду којом
су могли да конкуришу боље
плаћеним пословима у познатим панчевачким фирмама.
У то време је постојао колективни дух, уграђен у свест
младог човека. Те генерације
су биле свесне да ако се окупе
око неке идеје, могу изградити своју будућност сопственим радом и остварити се као
људи. Задруга је правно и друштвено омогућавала студентима да се укључе у рад предузећа и установа и да стичу
практична знања, а да сопственим радом остваре зараду
која им је олакшавала школовање. Ипак, златно доба задругарства доћи ће касније.

(Наставиће се)

Четвртак, 5. март 2015.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУТО-КОД кључеви, израда
кључева, браве. Кључ сервис „Боба”, Светог Саве 14,
9–18 сати. 065/282-88-28.
(189748)
ПРОДАЈЕМ хјундаи атос,
2000. годиште, прешао
100.000 км, први власник,
ауто одржаван, редовно и у
одличном стању, цена 1.700
евра.
064/184-87-50.
(190814)
НА ПРОДАЈУ тојота корола, 1990. годиште, први власник.
064/339-19-69.
(190770)
ПРОДАЈЕМ задња седишта
и појасеве за панду коцкицу, цена 6.000 динара. Тел.
063/818-75-44. (190794)
ПРОДАЈЕМ камион застава
4 тоне, арњеви, цирада, екстра стање, нерегистрован.
069/444-68-24. (190836)

ОПЕЛ корса 1.2 и, 1991.
годиште, нерегистрован.
065/841-88-12. (190936)
ПЕЖО 206, 1.4, бензин,
2003, клима, АБС, В 3.
064/194-03-87. (190934)
МЕГАН 1.5 ДЦИ екстрим,
2008. 064/214-30-66. (190943)
ОПЕЛ зафира 2004, ЦНГ
(метан), власник, сви сервиси урађени, без улагања,
регистрован целе године,
4.600 евра. 069/222-26-03.
(190944)
ГОЛФ 4, ТДИ, 1.9, власник,
2002. годиште, одличан.
060/080-95-89, 013/400505. (190949)
ПРОДАЈЕМ флорида 1.6 Л,
2007. годиште, 22.500 км,
1.400 евра, може договор.
069/221-29-71. (190963)

ПАСАТ Б 2, 1987. годиште,
1.6, бензин, нове зимске
гуме, регистрован крај
године.
063/717-12-33.
(190857)
ПАСАТ лимузина, 2003.
годиште, плин секвент,
одличан,
3.250
евра.
064/300-40-01. (190821)
ФИЈЕСТА 1.1, 1996. годиште, одлично стање, прва
боја, власница. 063/821-7871. (190858)
ФОРД фијеста 1.3, 2001.
годиште, 1.300 евра, није
фиксно.
064/866-36-11,
069/489-61-01. (190882)
ОПЕЛ, први власник, плин
атестиран,
регистрован.
063/205-427, 064/880-4711. (190905)
ФИЈАТ пунто, 2008, власник, све од опреме, бензин, 2.950 евра. 065/370-9830. (190907)
РЕНО сеник, дизел, 2004,
кожа, шест брзина, регистрован,
феноменалан
ауто, 3.050 евра. 065/38727-50. (190899)

ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у деловима, најповољније, сви
мотори и модели. 063/289350. (190967)
ФИЈАТ браво, 1.4, 1998,
металик црн, топ стање.
060/093-17-09. (190973)
ПАСАТ 1.6 д, 1991. годиште, 650 евра. 064/327-6052. (190976)
ЛАДА самара, 1999. годиште, нерегистрован, исправан, може замена. 063/73282-16. (190981)
ПРОДАЈЕМ
шевролет
спарк, 2008. годиште, прешао 54.000, у перфектном
стању, са свом могућом
опремом,
повољно.
064/604-23-64. (190979)
НА ПРОДАЈУ мотор с мењачем тојота корола 1.3 ХЛ,
1990. годиште, исправан.
065/210-72-73. (191007)
ПЕЖО 607, у екстра стању.
066/804-46-15. (191055)
ТОЈОТА авенсис, караван.
066/804-46-15. (191055)

ФИЈАТ браво, 1.6 и, 2000, 3
В, плин, металик, одличан,
повољно.
066/123-646.
(191063)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2001, 5 В,
клима, металик, зимске
гуме, одличан. 062/286031. (191063)
СТИЛО, 1.9 ТДИ, 2002, 5 В,
металик, сервисна књига,
зимске гуме, одличан.
065/910-35-35. (191063)
ПРОДАЈЕМ скутер 49 кивеј,
нерегистрован, 200 евра.
064/182-45-38. (191096)
ПЕЖО 407, 1.6 ХДИ, 2005,
на име, панорама кров,
кука.
064/508-60-40.
(191020)
МИЦУБИШИ лансер 1.6, с
плином, регистрован, 490
евра.
060/383-40-41.
(191035)
ДВА кадета лимузине 1.3,
плин, један регистрован до
јула, 390 евра, други нерегистрован, атест важи, 290
евра.
060/318-18-71.
(191046)
ПУНТО 1.9 Д, 2003. годиште, двоје врата, регистрован до октобра. 064/136-4200. (191108)
ПРОДАЈЕМ заставу 128,
1989. годиште, регистрован
до маја 2015. Тел. 062/80615-85. (191133)
КОРСА ц 2002, 2 Б, 1.0, власник, тек регистрован,
црвен, без улагања, 2.350
евра. 069/641-124. (191164)
ЈУГО корал ин 2005, плин,
металик плав, екстра стање,
1.000 евра, тек регистрован.
069/641-124. (191164)
СКУТЕР ЦПИ, 2006, ГТР,
49, регистрован, 750 евра.
069/641-124. (191164)
ЈУГО темпо 1.1, 1999, атестиран плин, тек регистрован, добар. 064/856-60-65.
(191163)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи, алу фелне. 064/856-6065. (191163)
ПАСАТ караван 2003. годиште, 1.9 ТДИ, 96 м2, власник, увезен из Немачке,
беспрекоран. 065/557-8142, 013/235-78-82. (191172)
ГОЛФ двојка делови, алу
фелне 13, еврокука, лимарија, механика. 066/322780. (191596)
ГОЛФ 2, 1.3, 1986. годиште,
3 В, власник, повољно,
регистрован,
добар.
064/135-23-42. (191198)
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ПУНТО 1.9 ЈТД, 2001, тек
регистрован,
одличан,
1.600 евра. 064/584-25-77.
(191201)
ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ, троја
врата, 2004, на име купца,
2.550 евра. 064/318-90-95.
(191206)
КОРСА 1.2, 2002, троја врата, сва опрема, прва власница, 2.350 евра. Тел.
064/866-21-86. (191206)
ПЕЖО 407, 1.6 ХДИ, 2004.
годиште. 064/199-24-56.
(191210)
ПРОДАЈЕМ опел астра
караван, клуб, 2001. годиште, 2.000 кубика, 74 кв,
евродизел, голубије металик плав, регистрован до
16. јануара 2016, прешао
169.000 км. Тел. 061/21213-68. (191218)
АСТРА 1.7 дизел, децембар,
1992, лимузина, четвора
врата, одлична. 064/130-3602. (191229)
КАДЕТ суза 1.3, 1989. годиште, петора врата, атестиран плин, точак боца.
064/130-36-02. (191229)
СТИЛО 1.9 мултиџет 2002,
троја врата, кожа, дигитална дупла клима. 064/13036-02. (191229)
ОПЕЛ зафира 1.8, 2002.
годиште, у одличном стању,
регистрован до краја октобра, власник. 065/410-9734. (191228)
ПАСАТ Б 3, 1991, регистрован, 950 евра, може замена.
061/187-99-87. (191241)
ФОРД ескорт караван 1.4,
плин, 1994. годиште, 850
евра.
061/187-99-87.
(191241)
ПРОДАЈЕМ пежо 309, 1900
дизел, није регистрован,
повољно, 1986. годиште.
Мирослав, 061/154-54-96.
(191247)
ОПЕЛ вектра 2000. годиште, први власник, дигитална клима, махагони, повољно. 063/420-201. (191260)

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач са
кутијама за ђубре. Тел. 064/30228-94, Качарево. (190767)
ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач ,
4 реда, хитно. 063/376-302.
(190823)
ПРОДАЈЕМ сетвоспремач
2,9 м и плуг двобраздни ИМТ
756. 064/196-98-57. (190849)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор мио стандард, хонда
модел 350, черупаљку за
пилиће. Тел. 064/314-00-68.
(190871)
ПРОДАЈЕМ мешалицу за струју. 064/305-73-01. (190928)
ПРОДАЈЕМ шпартач, сејалицу, сетвоспремач, прскалицу, плуг, виклон и трактор. 060/660-79-60. (190971)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
м м и све врсте видео-касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288278. (190859)

НА ПРОДАЈУ хондин агрегат као нов! Тел. 064/07455-15. (СМС)
ПЕЛЕТ врхунског квалитета, преостала количина.
065/251-03-57. (189518)
СВИЊЕ дебеле продајем.
372-768,
064/172-44-10.
(190129)
КАЛАЈ 60 %, остатак, херц,
једноцевац, комплет осам
комада, уронске четири
комада. Видети на купујемпродајем под Качарево.
063/130-04-07. (190251)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто са стаклом, ТВ сточић,
тросед мојца. 063/281-150.
(190766)
ПРОДАЈЕМ јечам и сламу,
соју пржену. 065/220-59-89,
065/445-57-36. (190776)
ТОПЛОТНЕ пумпе грејне
снаге 7–27 кв до 400 м2, од
2.000 евра. 062/118-26-81.
(190779)
ПРОДАЈЕМ свињу. Тел.
373-557. (190780)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, достава,
монтирање,
гаранција,
12.500 динара. 061/137-9810. (190788)
ПРОДАЈЕМ двосед, тросед,
фотељу, 10.000 динара.
064/422-08-25, 013/370534. (190802)
ПРОДАЈЕМ
преостала
букова дрва. 063/822-97-26,
063/767-31-42. (190800)
ПРОДАЈЕМ орахове даске,
дужина 2 м, дебљина 5 цм.
064/203-94-41. (190804)
ПРОДАЈЕМ АЖ кошнице,
половне. Милош. Панчево.
061/357-03-06. (190843)
ПРОДАЈЕМ намештај, цвеће, половну очувану гардеробу.
064/339-69-13.
(190848)

ТВ половни, из увоза. 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (190958)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07. (191026)

ПРЕОСТАЛЕ
багремове
сеченице продајем, 3.500
метар. Златко. 064/227-6803, 061/627-06-54. (190864)
ПРОДАЈЕМ бродић 9 х 2,80
мотор меркур 40 кс.
060/312-90-00. (190884)

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ВОЗИЛА

КУПУЈЕМ „Радову” гаражу
на Котежу 1, исплата одмах.
063/289-336. (190498)
ПРОДАЈЕМ зидану легалну
гаражу у Зеленгори, 1.500
евра. „Олимп”, 063/274951. (191123)
ИЗДАЈЕМ засебну гаражу у
Конструкторовој колективној гаражи, Котеж 2.
063/122-55-22. (191154)

ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ
најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних,
исправних, хаварисаних,
продаја половних, резервних делова, ауто-механичарске услуге. 064/552-3119, 069/203-00-44. (190224)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хаварисаних,
неисправних.
066/409-991, 063/782-8269. (190224)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 - 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (190893)
КУПУЈЕМ кола у било ком
стању, могу и странци, од
80 до 700 евра. 063/165-8375. (190982)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
исправном и неисправном
стању, од 80 до 650 евра.
062/193-36-05. (190982)

МАШИНЕ

ГАРАЖА и гаражно место
на Котежу 1, продајем.
063/304-608. (191234)
ИЗДАЈЕ се, продаје се
метална гаража код Тамиша. Тоша, 064/929-20-32.
(191243)

АПАРАТИ

ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин
52 х 10 х 5 х 3. 616-024,
063/747-95-26. (190820)

ПРОДАЈЕМ браварски троваљак.
063/883-41-84.
(СМС)

МОСТ регал на продају у
одличном стању, повољно.
061/625-98-66. (190885)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, регале, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, спаваћу собу, комбиновани фрижидер, фрижидер,
замрзивач, дечја колица,
телевизоре, двоседе, електрични шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе, мост
регале, тепихе... разно.
063/107-78-66. (ф)
ПРОДАЈЕМ
штафелај,
штампач и скенер, ТВ,
висећу кухињу и ел. радијатор.
066/977-43-72.
(190901)

ДЕТЕЛИНА, балирана, прво
кошење, није кисла, екстра
квалитета,
произвођач.
064/260-03-93. (190902)
АЛАРМ за кућу или локал,
генијус, повољно. Тел.
064/582-22-68. (190910)
ПРОДАЈЕМ велику палму.
062/655-244. (190920)
ПЕЛЕТ, 100 % буква, преостала количина. 065/25103-57. (190989)
ПРОДАЈЕМ детелину која
није кисла, ротациону косу.
064/319-30-88. (190998)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку,
две цеви хоризонталне, Ц
застава М 70, кал. 16, лицима с дозволом. Тел.
064/616-47-67. (190932)
ПРОДАЈЕМ
трпезарију,
двокрилна стаклена витрина 1 м, комода 2,20. Тел.
064/616-47-67. (190932)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину кабинет, багат, вишња
706.
064/616-47-67.
(1909329
СТЕПЕНИШТА,
храст,
јасен, буква, врата, прозори, израда, монтирање.
063/732-82-16. (190989)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ црну обрадиву
земљу,
за
насипање.
063/186-50-72. (191020)
РАСАДНИК Качарево, тује
1 м – 250 динара. 065/82090-15. (191037)
ПРОДАЈЕМ две плинске
боце по 60 л и пећ на гас.
064/209-86-89. (191011)
ПРОДАЈЕМ казан за печење ракије, 160 л. 062/210565. (191012)
ПРОДАЈЕМ хумус земљу,
црну ораницу, с превозом,
повољно, Новосељански.
064/354-69-94. (191071)
СИНГЕР машина за шивење, стара преко 50 година,
очувана. Тел. 064/582-2268. (190910)
ПРОДАЈЕМ шиваћу индустријску машину ибердек,
повољно. 063/801-27-15.
(191073)

ПРОДАЈЕМ половна дечја
колица кико. 060/362-7871. (191161)
ПРЕОСТАЛА дрва повољно,
опел вектра Б. 064/122-6978. (191168)
ПРОДАЈЕМ сув храст, цер,
багремове сеченице. „Топлина”, 063/364-310. (191190)
МАШИНА за савијање
кутија, флахова, браварски
апипонг, монофазни мотор.
066/322-780. (191196)
ПРЕОСТАЛИ огрев за пећи,
брикет еколошки, висококалоричан, парно грејање,
кубик 4.000 динара. Тел.
061/296-91-67. (и)
ПРОДАЈЕМ
фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, шпорет електрични. Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (191296)
БАШТЕНСКИ
роштиљи,
чесме, ивичњаци, каналице,
бехатон плоче. www.rostilji-grzdravko-webs.com. 064/12010-96, 601-661. (191238)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ беко вешмашину и тросед. 064/03088-03. (191257)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице,
шпорети
из
Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(191261)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо, ново перје, замена за лио јастуке,
покућство. 062/974-14-04.
(190788)
КУПУЈЕМ очувано покућство, стилски намештај,
белу технику, плинске боце.
066/900-79-04. (1907088)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, шпорете, фрижидере,
бојлере и старо гвожђе,
добро плаћам. 061/627-0654, Златко, 064/227-68-03.
(190864)
СТОЛАРИ и они који то
хоће да постану, нудим вам
повољно столарску тезгу и
пратећи ручни алат резни.
Тел. 320-013, 064/993-3526. (191069)
ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, тепих, повољно.
064/218-15-72. (191066)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
продајем
мини-кухињу
10.000 динара (нова). 371568,
063/773-45-97.
(191056)
ВРЛО повољно продајем
две фотеље и кауч. 013/344364,
063/727-50-70.
(191110)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног клања,
Новосељански пут 175-б.
064/303-28-68. (191228)
ПРАСИЋИ, јагањци, свиње,
услужно клање и печење.
Драган,
060/037-11-69.
(191242)
ПРОДАЈЕМ прасиће, јагањце и јариће, могућност клања, печења и доставе.
060/322-47-42. (191244)
ЧАМАЦ метални с кабином, мотор меркјури 7,5 кс,
цена 800 евра. Тел.
063/879-32-57. (191246)

ТОВНИ пилићи живи и
очишћени. 064/404-73-04.
(19115)
ЗАМРЗИВАЧ 260 л, вешмашина, фрижидер, телевизор, регал, орман, трпезаријски сто са столицама,
лежајеви. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (191117)
ПРОДАЈЕМ
преостало
огревно дрво. 064/357-8208. (191142)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе.
065/828-60-64.
(191147)
ПРЕОСТАЛА
багремова
дрва на продају. 060/60332-32. (191160)

КАМИН тучани блист
ромео, исправан, 20.000
динара.
063/808-95-53.
(191250)
ПРАСИЋИ на продају,
вршим услужно печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (191251)
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ПЛАЦ на Кудељарцу, воћњак, дозвољена градња, 13
ари.
064/921-01-57.
(190693)
БАНАТСКО Ново Село, квачитетна,комфорна, приземна, плаца 15 ари, 40.000,
договор. „Ивакс”, 064/37680-83. (190952)
КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
покривена,
грађевинска
дозвола, власник. 065/25887-77. (190787)
ПОВОЉНО продајем кућу у
Панчеву, насеље Топола.
065/517-06-28. (190845)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ,
може намештена кућа на
Јабучком
путу,
преко
„Пивашевића”. 064/119-1422. (190860)
КУЋА, Владимировац, 100
м2, 22 ара плаца, гас, усељива. 065/200-64-52. (190879)
ПРОДАЈЕМ кућу 200 м2, на
Копаонику. 064/143-52-98.
(190884)
ПРОДАЈЕМ плац 3 ара, на
Златибору, темељ, папири
за градњу, струја, вода.
060/312-90-00. (190884)
ПРОДАЈЕМ
кућу
или
мењам за стан, уз доплату.
062/655-244. (190919)
ПРОДАЈЕМ 4,5 ланца
земље, преки пут. 060/15325-15. (190922)
ПРОДАЈЕМ
викендицу,
Девојачки бунар, на 7 ари,
струја, вода, заграђен.
063/841-16-27,
322-242.
(190925)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
акумулаторе, итд. Најбоље
цене, долазим на адресу.
061/206-26-24. (191135)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, обојене метале, најповољније, долазим на адресу.
061/322-04-94. (191135)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, пенкала,
сатове. 313-458, 063/19960-36,
064/481-14-77.
(191153)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге, разгледнице, ситне антиквитете. 013/233-35-01, 064/26582-98. (191193)
КУПУЈЕМ мотокултиватор
с пратећом опремом или
без, може неисправан,
купујем круњач-прекрупар.
063/739-76-72. (191232)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ГОРЊИ град, 30 м2, новоградња, власник, 17.000.
065/866-24-41. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, два стамбена објекта на
плацу. 060/366-73-51. (СМС)
ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објектима,
одмах
усељива.
062/176-94-86. (190275)
КУЋА на продају, за рушење, 2,3 ара, близу Народне
баште, „Авив парка”, Првомајска,
22.000
евра.
061/293-16-73. (190458)
ПРОДАЈЕМ кућу са 10 ари
плаца, Горњи град. 064/13332-02. (190544)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву 16,5 ари плац,
помоћне зграде. 060/02814-80. (191021)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру 130 м2, укњижено,
повољно. 060/028-14-80.
(191021)

ПЛАЦ 12 ари на Новосељанском путу, до пута.
064/508-60-40. (191020)
ХИТНО, повољно, кућа близу центра на 3 ара, за реконструкцију, 47.000; стара
Миса, 24.000. „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (191028)
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, асфалт, вода, струја,
канализација, КТВ, ЦГ. Тел.
060/054-23-10. (191042)
ТРАЖИМ башту да обрађујем 2 до 4 ара, за сађење
поврћа, Панчево. 064/17489-94. (190986)
НА ПРОДАЈУ три ланца
земље, Подвилово. 013/354719,
064/324-14-30.
(190992)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, два засебна стана, на
плацу од 6 ари. Тел.
063/472-433, 063/440-447.
(190993)
НОВА Миса, 80, трособна, 7
ари, 40.000, замена за једнособан
уз
доплату.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (190997)
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла,
легализована, екстра локација, за становање и приватан бизнис. 063/329-464.
(191000)
ЈАБУЧКИ, преко пута
„Утве”, двособна уредна
кућа, 61 м2, 7,2 ара плаца,
26.500. „Кров”, 060/683-1064. (191005)

ПЛАЦ 2,5 ара, Димитрија
Туцовића бр. 40, власник,
струја, канализација, вода,
1/1, близу Водне заједнице.
066/123-646. (191063)

КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице, 4 ара, реновирана, може замена. 064/21815-72. (191066)
ЦРЕПАЈА, 137 м2, 15,5 ари,
25.000; Топола, 80 м2,
15.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (191149)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском
Брестовцу, повољно. Тел.
013/626-691, 065/328-48-33,
064/470-97-06. (191102)
КУЋУ продајем, легализована, са два стана, плацем,
воћем,
ет.
Грејањем.
064/066-78-43. (191120)
КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, сређена, мањи плац,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (191123)
ПРОДАЈЕМ прелепу кућу,
два нивоа, Котеж, два стана,
55.000
евра,
договор.
066/937-00-13. (191134)
КНИЋАНИНОВА, 33, 120 м2,
5 ари, 50.000. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”. (191130)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (191004)
ПРОДАЈЕМ воћњак, стари
црепајски пут, 32 ара.
063/856-74-02. (190919)
ЈАБУКА, спратна кућа, поткровље 13 х 10, плац 10,5
ари, Ђ. Ђаковића 14, продајем грађевинску дизалицу.
013/262-40-88, 063/170-3219. (190938)

ПЛАЦ, Козарачка, 8 ари,
урбана зона. 060/165-45-44.
(191076)

ЦРЕПАЈА, кућа 130 м2, продаја/замена,
45.000.
064/668-89-15,
„Тесла
некретнине”. (191130)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 200 м2,
5 ари, новија, 75.000.
064/668-89-15,
„Тесла
некретнине”. (191130)
КУЋА, нова Миса, незавршена, 3 ара, 220 м2, 40.000.
064/668-89-15,
„Тесла
некретнине”. (191130)
ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (191131)
СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, трособна, 18.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (191131)
СТАРЧЕВО, добра трособна, паркети, 86 м2, 5 ари,
23.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191131)

ПРОДАЈЕМ кућу на Котежу
1, добра локација. Тел.
013/322-824, 064/320-8547. (190941)
ЈАБУКА, кућа 110 м2, 8 ари
плаца, усељива, главни пут,
замена за стан, 28.000.
069/222-26-03. (190944)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
или замена за три стамбене
јединице, Котеж 2, Краљевачка. Тел. 063/537-003.
(190950)
КОД „Утве” самостална
укњижена сређена комфорна, Јабучки незавршена,
договор. „Ивакс”, 064/37680-83. (190952)
КАРАЂОРЂЕВА, 130 м2,
75.000, Миса незавршена,
40.000, Маргита, адаптација 25.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (190952)
НОВОСЕЉАНСКИ, Кудељарац, Јабучки до пута,
500–1.000 по ару. „Ивакс”,
064/376-80-83. (190952)
БАВАНИШТАНСКИ, 90 м2,
новија до пута, 10 ари,
40.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (190952)
ПРОДАЈЕМ пола ланца
земље, Рибарска бб. Тел.
355-881, плац је на Караули. (190962)
ХИТНО продајем кућу у
Војловци, на 17 ари плаца.
060/431-46-65, Славица.
(190974)
МИСА, кућа 300 м2, два улаза, ЦГ, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (191027)
ЦЕНТАР, плац 10 ари,
145.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (191027)
СТРЕЛИШТЕ, мања кућа,
сређена, ЦГ, 31.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(191027)
ЗАСЕБНА кућа на Маргити,
30 + 30 м2, реновирано.
064/248-90-16. (191058)
ПЛАЦ 5, 10 и 20 ари, врло
повољно.
Новосељански
пут. 066/385-289. (191060)

ГОРЊИ град, кућа 110 м2,
на 5 ари плаца, договор.
065/357-81-38. (191077)
КУЋА, Баваниште, на 14
ари плаца, главни друм,
кућа 180 м2, локал 35 м2,
паркинг, помоћни објекти
150 м2, хангар 70 м2, све
чврст материјал. Цена
36.000 евра. Тел. 065/80403-40,
063/722-03-60.
(191081)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

АГЕНЦИЈА „Мустанг” продаје повољне куће у околним селима. 331-341,
062/226-901. (191131)
ЦЕНТАР, улични део куће,
реновирано, високи таван,
могућност
поткровља.
063/722-31-93. (191159)
ХИТНО продајем кућу у
Старчеву, цена више него
повољна, договор. 063/73414-68. (191158)
ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
код стоваришта „Тмушић”,
4 ара. Тел. 064/959-42-79.
(191162)
ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-4835. (191170)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, вода и
струја код плаца. 060/34473-93. (191182)
ПРОДАЈЕМ њиву прве класе, два ланца, Црепаја.
064/330-56-74. (191183)
ПРОДАЈЕМ кућу, угао
Милке Марковић 36 и С.
Шупљикца, Тесла. 064/38784-70. (191200)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 15 сати. Тел.
064/280-22-80. (191269)
КУЋА 120 м2 с локалом, 1/1,
С. Саве 141-а, 33.000 евра.
Тел.
061/187-99-87.
(191241).
КУЋА 500 м2, десет соба,
три купатила, 14 ари плаца
с помоћним објектима.
Караула, Рибарска 2, 48.000
евра. Тел. 061/187-99-87.
(191241).
ПРОДАЈЕМ већу парцелу
обрадиве земље у Старчеву,
18.500, договор. 060/70972-99. (191263)
ПЛАЦ 114 ари, Баваништански пут, друга дуж,
један ланац земље, преки
пут, четврта дуж. 063/87105-43.

ПРОДАЈЕМ реновиран двособан стан, строги центар,
Карађорђева 2, власник,
укњижен, 58 м2. 061/14556-77,
061/301-30-73.
(190267)
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)

ПРОДАЈЕМ
комплетно
реновиран трособан стан 64
2
+ 6 м тераса, две спаваће,
дневна, трпезарија с кухињом, остава, купатило.
Стрелиште, код вртића и
школе, 560 евра квадрат,
36.500 евра. 069/214-41-49.
(190768)
ПРОДАЈЕМ
једнособан
стан, 30 м2, IV спрат, централно грејање, без лифта.
Тел.
062/827-70-36,
065/438-96-52. (190929)

ОГЛАСИ

ПОВОЉНО продајем двоипособан стан, приземље,
Котеж 2, изванредна локација.
060/447-44-80.
(190869)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 18 м2,
ЦГ, власник, звати после 16
сати. 063/697-360. (190875)
ПРОДАЈЕМ стан од 75 м2,
Ослобођења 21. 063/88223-15. (190878)
ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику, може замена.
060/312-90-00. (190884)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан с терасом, 48 м2, IV
спрат, ЦГ, повољно. Тел.
315-290. (190889)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, ул.
Илариона Руварца 4, дуплекс,
II спрат, од 81 м2, централно
грејање, хитно, повољно.
063/334-430. (190891)
СОДАРА, једнособан, 38 м2,
ЦГ, V, два лифта, укњижен,
22.500.
060/555-25-42.
(190894)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 84 м2, без посредника.
065/398-98-99. (190914)
ПРОДАЈЕМ салонски стан у
центру, 85 м2, ЦГ, I.
061/520-05-15. (190916)
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СОДАРА, једноипособан,
ЦГ, одличан, тераса, усељив, 26.500. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(190997)
ПРОДАЈЕМ стан у центру
панчева.
069/217-28-60.
(190999)
СТРЕЛИШТЕ, 70 м2, прелеп, III спрат, ЦГ, сређен,
укњижен, власник. 065/42744-16. (191001)
КОТЕЖ 2, веома леп трособан, III, 72 м2, само 43.000.
„Кров”,
060/683-10-64.
(191005)
ЦЕНТАР, салонски, трособан, 137 м2, I, ЕГ, каљеве
пећи, салонски намештај,
70.000. „Кров”, 060/683-1064. (191005)
КОТЕЖ 2, очуван једнособан, 37 м2, III, намештен,
24.000, хитно. „Кров”,
060/683-10-64. (191005)
СТРОГИ центар, двособан,
52 м2, III, ЦГ, комплетно
реновиран, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (191005)
КОТЕЖ 57 м2, I спрат, ЦГ,
реновиран, повољно, клима, звати од 9 до 13 сати и
после 19 сати. 062/856-6152. (190977)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ за Београд,
четворособан, Котеж 2.
063/856-74-02. (190919)
ПРОДАЈЕ се двособан стан
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(190930)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
на Содари, 75 м2, I спрат,
ЦГ, за мањи 1–1,5, Тесла,
Котеж 1. Тел. 064/616-4767. (190932)
ТЕСЛА, сређен, 41 м2, I,
27.000, Маргита, 39 м2,
24.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (190952)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПИО бих плац или воћњак на Баваништанском
путу, до цесте. 063/232-791.
(190977)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ВЛАСНИК, Содара, трособан, 71 м2, ПВЦ, реновиран.
063/325-916. (189853)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25. (190025)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар,
трећи спрат, ЦГ, изузетна
локација, власник. 062/11263-25. (190025)
ЦЕНТАР, нови, 55 м2, 110,
први спрат, Ослобођења 28а. 064/295-50-95. (190191)

НА ПРОДАЈУ стан 60 м2,
строги центар, могућа
доградња. 064/241-62-54.
(190829)
СОДАРА, трособан, 59 м2,
две терасе, II спрат. Тел.
063/785-60-10. (190791)
СОДАРА, продајем троипособан стан, сређен, 83 м2,
ЦГ, договор. 064/482-44-94.
(190807)
КОТЕЖ 1, кружни ток,
Радова зграда, I спрат, 57
м2, без улагања, власник,
договор. Тел. 063/308-793.
(190861)

ХИТНО стан на продају,
двособан, цена по договору.
Тел. 013/344-388, 060/07159-64. (190921)
ЈЕДНОСОБНИ, Котеж, 41,
ЦГ, 23.000; центар, 20.000;
Стрелиште,
21.000.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (190997)
ШИРИ центар, лепа дворишна гарсоњера, 23, полунамештена, усељива, 12.000.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (190997)
ДВОСОБНИ, Тесла, 53, ЕГ,
30.000; Котеж 32.000; Стрелиште 26.000. „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(190997)

МАРГИТА, приземље, 45
м2, таван, 14.000; 40 м2 + 15
15.000.
„Ивакс”,
м 2,
064/376-80-83. (190952)
РАДОВА зграда, 53 м2, II,
ЦГ, тераса, 33.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (190952)
ХИТНО продајем или мењам
стан у Београду, Бањица, 74
м2, за старију кућу или плац у
Панчеву,
уз
договор.
064/221-37-85. (190957)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (190965)
АТРАКТИВАН стан, 50 м2,
на Содари, на продају. Тел.
013/351-166, 064/319-3419, 063/185-28-26. (190966)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2 +
17 м2 канцеларија, центар,
двориште, 36.000. 064/18650-82. (190976)
ЦЕНТАР, једнособан, 37 м2,
700 евра/квадрат, власник,
IV. 065/408-57-09. (191025)
ЦЕНТАР, мањи двособан,
IV, сређен, опремљен,
30.000. „UnaDalli”, 064/25587-50. (191027)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50,
334-090.
(191027)
ЦЕНТАР, новоградња, 110
м2, ЦГ, 65.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (191027)
КОТЕЖ 1, 30 м2, I спрат, ЦГ,
22.000. „UnaDalli”, 064/25587-50. (191027)
СОДАРА, двоипособан, 63
м2, поглед на Тамиш, III,
ЦГ. „UnaDalli”, 064/255-8750. (191027)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
укњижен, 25.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (191027)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, сређиван, ЦГ, III,
51.000; Доситејева, троипособан, I, ЦГ, 64.000.
„Лајф”,061/662-91-48, 317634. (191028)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, двособан, IV, ЦГ,
34.000; Тесла трособан, ЦГ,
V, 36.000 и двособан, I, TA,
договор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (191028)
ХИТНО, повољно, Содара,
ТА, двособан, IV, 26.000 и
једнособан, III, 23.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (191028)
СТАН, 75 м2, I спрат, новоградња, енергетски пасош,
грејање гас. 065/812-48-55.
(191039)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, велико двориште, гаража. 064/938-41-99.
(191042)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ двоипособан стан на Содари,
63 м2. Тел. 344-254.
(191053)
ПРОДАЈЕМ мали једнособан стан у центру, са стварима, у одличном стању.
064/274-26-47. (191068)
СОДАРА, 38 м2, једнособан,
ЦГ, VII, тераса, два лифта,
власник.
060/555-25-42.
(190894)
МАРГИТА, стан 53 м2, I
спрат, новоградња, фул
намештен, укњижен, власник. 063/449-798. (19104)
ЦЕНТАР, стан 47,5 м2, II
спрат, лифт, новоградња,
ЦГ на гас + гаража. Власник.
063/757-47-50.
(191091)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одличан, 21.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (191149)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, II, ТА,
тераса, усељив, 24.500.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (191149)
КОТЕЖ 2, 60 м2, III, ЦГ,
двоипособан, 35.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (191149)
ТЕСЛА, 60 м2, I, ЦГ, две
терасе,
двоипособан,
35.500. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (191149)
ЦЕНТАР, 34 м2, ВП, норвешки, тераса, 23.500. „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (191149)
ТРОСОБНИ: Стрелиште,
42.000; Котеж 44.000; центар 45.500. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(191145)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000, договор. „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(191145)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52 м2,
IV, TA, 22.000. „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(191145)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191145)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
62 м2, III, ЦГ, лифт, 32.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191145)
КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, ЦГ, 24.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (191145)
СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191145)

ОГЛАСИ

СОДАРА, 40 м2, ЦГ, ВПР, усељив одмах. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (191107)
ХИТНО, нова Миса, 54 м2,
ТА, I, две терасе, 25.500.
319-446,
064/130-38-29,
„Трем”. (191107)
НОВА Миса, 35 м2, ТА, ПР,
тераса, 1,0, 20.000. 319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(191107)
СОДАРА, 76 м2, ЦГ, I, две
терасе; 2,5, 45.000. 319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(191107)
СОДАРА 2,0, 48 м2, ЦГ, IX,
није задњи, два лифта, сређен,
34.000.
319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(191107)
СОДАРА, 39 м2, ТА, III, 1,0,
23.500. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (191107)
НОВ, неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12 м2, галерија, дуплекс, једнособан +
галерија, леп и миран крај,
квалитетна зграда, IV, нема
лифт, 17.500 евра, без
посредника. 065/567-56-78.
(191118)

ЦЕНТАР, дворишни, једнособан, 24 м2, за сређивање,
9.500. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191145)
ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, IV, TA, 20.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (191145)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 53 м2, укњижен, 27.000
евра.
064/495-48-63.
(191099)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан
стан, 57, VII, ЦГ, 27.000,
власник, договор. 064/61780-88. (191119)
СТРОГИ центар, 29 м2,
одличан једнособан, ЦГ, II,
усељив, тераса, 25.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (191123)
ТЕСЛА, 50 м2, двособан,
новија градња, ЕГ, II, 35.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191123)
КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III спрат, ЦГ, усељив,
41.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191123)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
41 м2, ВП, ЦГ, усељив, 23.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191123)

КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан,
хитно, 43.000; 50 м2 двособан, намештен, 28.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(191106)

ГОРЊИ град, четворособан,
102 м2, новија градња, II
спрат, ЦГ, 66.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(191123)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, двоипособан, хитно, 33.000, 80
м2 трособан, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191106)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 17.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (191123)
ШИРИ центар, једноипособан, новија градња, 43 м2,
III, ЦГ, 30.000. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(191123)
ТЕСЛА, двособан, 56 м2, I,
ЦГ,
32.000,
договор.
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (191123)

СТРОГИ центар, гарсоњера,
III, ТА, зграда поред Музеја, 20.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(191145)
МАРГИТА, трособан, 62 м2,
новоградња, I спрат, гас,
43.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191145)
СТРЕЛИШТЕ, хитно, двособан 56 м2, IV, ЦГ, лифт,
укњижен, 25.000. „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(191145)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
нов, 43.000; 115 м2, 66.000,
замена, 90 м2, четворособан, нов, 54.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191106)
ЦЕНТАР, 40 м2, једноипособан, 26.000; 45 м2, двособан,
25.000. „Гоца”, 063/899-7700. (191106)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
комфоран,
реновиран,
27.000. „Гоца”, 063/899-7700. (191106)
ТЕСЛА, 70 м2, трособан,
41.000; 50 м2, двособан,
31.000. „Гоца”, 063/899-7700. (191106)
СТРОГИ центар, 2,0, 60 м2,
ЦГ, IХ, гледа на реку, није задњи, 38.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (191107)
ПЕПЕЉАРЕ, 3,0, 58 м2, I,
TA,
28.000.
319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(191107)
KOTEЋ 1, 3,0, 65 м2, ЦГ, II,
Радова зграда, 36.000. 319446, 064/130-38-29, „Трем”.
(191107)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2, с
двориштем, договор. Тел.
061/721-12-56. (191125)
МИСА, новији, једнособан,
34 м2, тераса, укњижен,
22.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191131)
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ТЕСЛА, двоипособан, I, 60
м2, рађено купатило, ЦГ,
35.500. „Мустанг”, 064/15118-93. (191131)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2, I,
TA, добар распоред, 31.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (191131)
ТИП Станко, приземље, 30
м2, једнособан, сређен,
22.500. „Мустанг”, 062/226901. (191131)
КОТЕЖ 2, стан за уживање!
Сређен, ђакузи, двособан,
61 м2, IV, 38.000. „Мустанг”,
062/226-901. (191131)
СТРЕЛИШТЕ, одличан трособан, ЦГ, II, 71 м2, два мокра
чвора, 36.000. „Мустанг”,
062/226-901. (191131)
ЛАВА Толстоја, сређен, једнособан дворишни, 25 м2,
13.500. „Мустанг”, 062/226901. (191131)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2, ЦГ,
ВПР, 32.000. 064/668-8915, „Тесла некретнине”.
КОТЕЖ 2, 47 м2, ЦГ, ВПР,
23.500.
064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.
ТЕСЛА, трособан, 61 м2 + 14
м2 + две терасе, IV, ЦГ,
38.000, договор. 064/66889-15, „Тесла некретнине”.
ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ТА,
IV, 25.500 фиксно. 064/66889-15, „Тесла некретнине”.
ТЕСЛА, двоипособан, 63 м2,
две терасе, ЦГ, гаража у
згради. Договор. 064/66889-15, „Тесла некретнине”.
ЦЕНТАР, двоипособан, 65
м2, две терасе, ЦГ, 12/13.
спрат,
45.000,
прелеп
поглед.
064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.

ХИТНО продајем стан на
новој Миси, 68 м2, 30.000
евра.
066/941-74-29,
063/886-85-21. (191136)
ТЕСЛА, двоипособан, 64 м2 +
Т, IV, ЦГ, 35.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (191137)
КОТЕЖ 2, једноипособан 36
м2 + Т, ВП, тераса, сређен,
26.000. „Мустанг”, 069/22666-58. (191137)
ГОРЊИ град, једнособан,
дворишни, реновиран, 38
м2, 15.500. „Мустанг”,
069/226-66-58. (191137)
ТЕСЛА, двособан, ТА, I, 54
м2 + Т, сређен, одличан,
31.000. „Мустанг”, 069/22666-58. (191137)
ПРОДАЈЕМ нов двособан,
52 м2, центар, 750 евра/квадрат. „Весна два”, 066/93700-13. (191139)
ПРОДАЈЕМ трособан, 70
м2, у центру, ТА, 40.000
евра. „Весна два”, 066/93700-13. (191139)

ПРОДАЈЕМ двоипособан,
Тесла, ЦГ, лифт, повољно,
36.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (191139)
ЦЕНТАР, трособан од
34.000; улично, 43, 13.000.
„Јанковић”,
348-025.
(191140)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80,
36.000;
двособан,
ЦГ,
25.000; једнособан, договор. „Јанковић”, 348-025.
(191140)
ЦЕНТАР, двособан реновиран, 46 м2, II, ТА, 30.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (191149)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, VI,
78 м2, ЦГ, 37.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (191149)
ПРОДАЈЕМ реновиран и
намештен атрактиван двособан стан у строгом центру.
064/873-88-30. (191241)
КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, V, три
собе,
реновиран,
без
посредника,
31.000.
063/808-95-53. (191250)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 40 м2, ВП, ЦГ, Стрелиште, 24.000 евра, договор.
063/774-27-26. (191253)
ПРОДАЈЕМ стан у кући, 50
м2, са гаражом, хитно, Стрелиште. 320-197, 061/14585-46. (191259)
СТАНКО, 30, приземље,
22.500; Стрелиште, 44, II,
25.000. „Тина РС”, 060/70972-99. (191263)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 42.000 евра, хитно. 069/339-29-90. (191256)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КОТЕЖ 1, гарсоњера, III, 25
м2, ЦГ, 17.500. „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(191149)
МАРГИТА, двоипособан,
нов, ВПР, 55 м2, ЕГ гас,
40.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(191149)
СОДАРА, једноипособан,
ВПР, 43 м2, ЦГ, 25.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (191149)
СОДАРА, трособан, реновиран, I, 67 м2, ЕГ, 41.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (191149)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
V, 38 м2, ЦГ, 22.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (191149)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI,
54 м2, ЦГ, 27.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (191149)
ПРОДАЈЕМ
једнособан
стан на новој Миси.
060/362-78-71. (191161)
КОТЕЖ 2, 68 м2, III, ЦГ, за
реновирање,
власник.
061/214-86-02. (191188)
ПРОДАЈЕМ стан 60,05 м2,
Стрелиште, центар, други
спрат. Тел. 064/180-01-48.
(191213)
СТАН у Карађорђевој 64 м2,
двостран, IV спрат, ЦГ,
лифт, укњижен, власник.
061/152-51-77. (191216)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан
без посредника, нове трокрилне прозоре с ролетнама. 064/506-25-97. (191224)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2, цена
4.000 евра. 064/618-38-15.
(191225)
ПРОДАЈЕМ или мењам за
Београд нов стан, 70 м2,
Карађорђева 48. 064/89745-96. (191266)
СТАН, 76 м2, центар, мењам
за мањи. 061/689-17-28.
(191274)
СТАН, центар, салонски, 80
м2, I спрат, продајем.
061/689-17-28. (191274)
КОТЕЖ 1, трособан, 71 м2,
ЦГ, VI, кабловска, Радова
зграда, 42.000. 063/304-608.
(191294)
ХИТНО продајем стан у
центру Качарева, 50 м2, с
помоћним
објектима.
064/938-74-74. (191235)
ТРОСОБАН стан на продају, хитно, без посредника,
32.000 евра. 063/837-91-30.
(191239)

КУПУЈЕМ двособан стан,
без грејања или са ЕГ, у згради или кући. I и II спрат.
Може и леп дворишни.
069/251-19-55. (190862)

КУПУЈЕМ двособан стан,
нова, новија градња са ЕГ
или без њега. 069/251-1955. (190862)
КУПУЈЕМ стан, дворишни
стан, део куће, кућу за
адаптацију. 064/218-15-72.
(191066)
КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. (191107)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КОТЕЖ 2, издајем двособан
стан, 64 м2. 064/823-88-59.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру Панчева.
063/313-005. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, намештену у
центру Панчева. 063/313005. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1, ЦГ,
телефон. 062/116-24-27.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру, 130
евра, звати после 14 сати.
063/655-699. (191191)
ДВОСОБАН, полунамештен
стан у центру са ЦГ. 353825,
064/616-40-50.
(189217)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 2. Тел. 251-0796, 065/910-36-52. (190435)
ИЗДАЈЕМ празан реновиран двособан стан, строги
центар, Карађорђева 2.
061/301-30-73, 061/145-5677. (190267)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан у строгом центру,
Карађорђева 13, IV спрат,
лифт, паркет, клима, интернет, кабловска, видео надзор, централно грејање, 50
м2. 064/370-79-47. (190298)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан и двособан стан, грејање + клима, интернет,
центар.
063/776-16-77.
(190425)
ИЗДАЈЕМ стан, ЦГ у сезони, телефон, клима, посебан улаз, ново. Тел.
064/582-22-85, 013/313576. (190817)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, студио, на Котежу
2. 063/224-528. (190810)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса, 120 евра.
064/665-86-21. (190818)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 1, 43 м2. 063/202672. (190778)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КОТЕЖ 2, издајем двособан
стан, VI спрат. 065/224-5698. (190781)
ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан на Тесли, близу
„Авив парка”. 062/600-365,
064/482-18-14. (190783)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
30 м2, Содара, ЦГ. 065/66607-76. (190785)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање.
013/235-39-21,
065/235-39-21. (190789)
ИЗДАЈЕМ собу, Котеж 2.
318-007. (190790)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
064/422-08-25, 013/370534. (190802)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, Р.
Путника 8, на дуже, ненамештен.
064/459-01-72.
(190808)

ИЗДАЈЕМ собу са два лежаја, телевизор у соби, употреба кухиње, купатила,
кабловска, искључиво млађим особама, може једна
или две особе. 065/321-4199. (190798)
ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву,
двориште, башта, на дужи
период.
064/186-97-56.
(190821)
ИЗДАЈЕМ стан једноипособан, ТА, Тесла, зграда, ненамештен. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (190840)
ИЗДЈЕМ собу. 064/034-7830. (190850)
30 м2, Маргита, с двориштем, интернет, кабловска,
клима, 80 евра. 060/086-4241. (190851)
ИЗДЈЕМ
полунамештен
двособан стан у строгом
центру града, изнад „Рајфаизен” банке. Тел. 063/70986-64. (190853)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, грејање,
први спрат, паркинг, зграда. 064/238-68-94. (190855)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, на Тесли. 060/63175-00. (190854)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
кабловска, интернет, ТА
грејање, повољно. Банијска
6. Тел. 378-093. (190876)

НАМЕШТЕН мањи једнособан стан, 25 м2, ЦГ, тераса,
Тесла.
064/140-88-36.
(190880)
ЈЕДНОСОБАН, на Содари,
70 евра, звати после 16
сати.
064/111-08-68.
(190876)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(190883)
ДВОИПОСОБАН стан, војне
зграде, на Тамишу повољно
издајем.
063/436-773.
(190913)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан. 060/333-27-42.
(190919)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце.
064/305-73-01.
(190928)
ИЗДАЈЕМ двособан стан 47
м2, на Котежу 1. 065/84188-12. (190936)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. Тел.
618-814,
064/144-37-33.
(190935)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Миси. 370-032,
065/681-31-47. (190940)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан,
Стевана
Шупљикца. 061/184-25-06.
(190955)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ стан у А. Максимовића.
064/866-22-54.
(190960)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, приземље,
ЦГ, тераса, на дуже.
061/195-19-10. (190970)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, намештена, 100 евра, депозит.
064/186-50-87. (190976)
НЕНАМЕШТЕН, двособан
стан, приземље, без централног грејања у насељу
Пепељаре. 061/175-24-39.
(190976)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
дворишни ненамештен стан
код Болнице. 063/809-5172. (190978)
ЗА ИЗДАВАЊЕ мањи стан,
гарсоњера на Тесли, намештен. Тел. 063/849-94-07.
(190980)
ИЗДАЈЕМ
ненамештену
гарсоњеру,
ЦГ.
Тел.
064/072-06-92. (и)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
ненамештен, Котеж 2.
064/672-11-74. (191023)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту.
064/970-80-68.
(191038)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, у згради, II, ЦГ,
полунамештен. 063/524642. (191043)
ЈЕДНОСОБАН стан, 37 м2,
Котеж 1, ул. Моше Пијаде.
064/247-76-64. (191051)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Миса, ТА, празан, у
згради, на дуже. 060/09583-05. (191052)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
близу школе, пијаце, аутобуске,
ТА,
телефон.
063/810-27-74, 013/234-7422. (191057)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру.
063/761-03-56.
(191061)
ИЗДАЈЕМ
двоипособан
ненамештен
стан
код
Народне баште. 060/58211-11. (191065)
САМЦУ/САМИЦИ намештена соба са својим купатилом, посебан улаз, струјомер.
064/866-23-86.
(191084)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 064/24776-33. (191085)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан у центру. Кирија 80
евра, обавезан депозит.
063/348-380. (191086)
ТЕСЛА, двособан, ненамештен, III спрат, изнајмљујем.
060/542-17-01.
(191090)
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ЈЕФТИНО издајем стан,
празан преко пута „Диса”.
Тел.
063/811-24-55.
(192092)
КОТЕЖ 1, 50 м2, може празан и намештен. 065/66575-10. (191105)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
27 м2, центар. Тел. 063/83148-74. (191107)

ИЗДАЈЕМ комфоран трособан стан у центру града.
Тел.
063/195-02-63.
(119113)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,
ЦГ, лифт. 063/732-20-70.
(19114)
ГАРСОЊЕРУ, велику, новије намештену, близу центра
издајем.
064/927-29-87.
(191121)
ИЗДАЈЕМ два намештена
стана близу „беовоза”, 60 и
70 евра. Тел. 361-292,
063/109-01-44. (191134)
ЦЕНТАР, стан, може канцеларија, ЈНА 3-а, 45 м2, 80
евра.
064/951-65-22.
(191148)
ПРАЗАН двособан стан,
издајем на дужи период,
Стрелиште. 064/267-45-05,
061/286-41-00. (191100)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, II спрат, ЦГ. Тел.
060/170-70-92. (191138)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла, клима, намештен, ТА. 064/221-69-73.
(191165)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, ТА, у згради,
насеље Зеленгора. 063/87231-99. (191177)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Тесли.
064/866-23-70. (191176)
НЕМЕШТЕНА соба, употреба кухиње, купатила,
код
хотела
„Тамиш”,
кабловска и интернет.
065/672-33-00. (191181)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града.
069/364-10-04. (191186)
СТАН 50 м2, Цара Душана,
локал 30 м2. 351-477,
062/886-56-07. (191187)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан, 33 м2. Тел. 062/467711. (191189)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, ЦГ, топла вода.
063/617-421. (191199)
ГАРСОЊЕРА, 27 м2, празна,
намештена, Котеж 2, Стевана Шупљикца, депозит,
препорука. 063/868-98-32.
(191204)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 1, високо приземље.
Тел.
065/386-46-20.
(191203)
САМАЧКИ, гарсоњеру у
приземљу издајем, на дуже,
80 евра. 064/453-16-19.
(191222)
СТАН, Котеж 2, IV спрат,
двоипособан, уграђена клима, кабловска, полупразан.
Тел.
061/212-13-68.
(191218)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, месечно
плаћање,
повољно.
013/348-114, 065/691-8823. (191207)
ИЗДАЈЕМ стан 60,05 м2,
намештен, II спрат, лифт,
грејање, интерфон, Стрелиште центар. Тел. 064/18001-48. (191213)
ИЗДАЈЕ се намештен стан
на Содари, 37 м2. 064/39625-35. (191219)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ТА, код хотела „Тамиш”, 80
евра. 064/122-48-07. (191268)
ИЗДАЈЕМ
двоипособан
комфоран стан, ЦГ, Тесла,
близу
„Авив
парка”.
064/163-59-28. (1912729
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2 и гаражу,
Котеж 1. 063/735-445.
(191265)
ИЗДАЈЕМ велику собу с
кухињом и трпезаријом у
кући.
064/130-36-02.
(191229)
СТАН у Иве Курјачког 70-б,
43 м2, намештен, нов.
064/149-99-73. (191231)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
високо приземље, једнособан, ЦГ. 063/824-06-63,
063/248-683. (191236)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште, зграда код
„Авива”.
064/278-43-46.
(191245)
ИЗДАЈЕМ леп двособан
намештен стан у центру
града.
064/665-89-97.
(191249)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, Лава
Толстоја, близу пијаце, грејање. 333-058. (190406)

ИЗДАЈЕМ, центар Стрелишта, комфорну гарсоњеру
30 м2, реновирану, грејање,
СББ, намештено, ново, на
дужи период самцу/самици
или млади брачни пар.
064/817-94-99. (191262)

ИЗДАЈЕМ локал за све
делатности на новој Миси.
061/265-86-36, 013/370534. (190802)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2 у Браће Јовановића 61, тренутно
СТР. 063/190-55-53. (190811)

ИЗДАЈЕМ засебан стан,
спрат у кући с двориштем.
Синђелићева. 063/372-124.
(191252)
ИЗДАЈЕМ стан, полунамештен, 50 м2, Иве Курјачког
101/1, Панчево. 063/12457-76. (191278)
ПОТРЕБНА кућа за изнајмљивање у Панчеву, с двориштем, гаражом, на дуже.
060/333-65-80. (191275)

ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву,
21 м2, Жарка Зрењанина 13.
064/184-87-50. (190814)
ИЗДАЈЕ се играоница
„Мали свет”, 150 м2, на
Котежу 2, преко пута пијаце. 062/321-763, 013/684228. (190815)
ИЗДАЈЕМ простор погодан
за тиху пословну делатност.
064/145-47-48, 061/175-0015. (190819)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ фастфуд киоск, 11.500, штампа,
пиљарница, 7.700. 063/70038-51. (190835)
ИЗДАЈЕМ локал, Његошева
2, центар, шеталиште, 60
м2, два излога. 063/745-6426. (190872)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, М.
Пијаде 4. 063/313-944.
(189499)

ИЗДАЈЕМ локал од 80 м2, у
пешачкој
зони,
поред
Музичке
школе.
Тел.
064/324-11-82. (190484)

22

Четвртак, 5. март 2015.

ЛОКАЛИ

ЦЕНТАР града и на бувљаку
издајем локале, 14, 30 м2.
063/240-817. (190877)
ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, или мењам
за ауто пик-ап, трактор.
063/224-362. (190882)
ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пијаце,
заједно
или
одвојено.
063/224-362. (190881)
ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара Душана 36-б. 013/252-26-61,
061/522-66-10. (190886)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, ужи
центар, повољно. 062/83010-73. (190909)
КИОСК с локацијом, у раду,
повољно. Тел. 064/579-4070. (190910)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 120 м2, погодан за
пекару, велепродају, теретану, 200 евра месечно.
063/315-290. (191019)
ПОВОЉНО продајем киоск
на аутобуској станици, рено
лагуна караван. 061/15626-00. (191036)
ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој
1.
064/994-13-16.
(191015)
ПРОДАЈЕМ локал на Стрелишту 30 м2. 066/352-080.
(190985)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, у
центру, пешачка зона.
064/267-72-17. (191003)
ИЗДАЈЕ се локал 200 м2, из
два нивоа, Карађорђева бр.
21 (бивша продавница
намештаја). 063/278-250.
(190996)
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и 25
м2, и канцеларијски простор 25 м2, Војводе Путника
29, у дворишту. 063/278250. (190996)
ИЗДАЈЕ се више канцеларијских простора у АМЦ-у
„Звезда”, С. Шупљикца бр.
88. 063/278-250. (190996)
ЛОКАЛ за издавање, 21 м2,
Браће Јовановића, близу
пијаце.
Тел.
333-811.
(190971)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-9329. (190960)
ИЗДАЈЕМ локал 80 м2, на
спрату, између зелене пијаце и Аутобуске станице.
063/226-148. (190939)
ИЗДАЈЕМ нов локал на
Тесли код „Мини-Максија”.
065/272-89-99. (190954)
ИЗДАЈЕМ пословно-магацински простор 70 м2.
060/367-27-50, 061/756-5550. (191080)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, В. П. Бојовића
19.
063/314-803.
(191093)
ИЗДАЈЕМ ауто-сервис у
раду, Стрелиште. 066/90866-50. (191083)
ЦЕНТАР, Карађорђева 3,
издајем локал, 27 м2.
063/800-44-30. 8191143)
ИЗДАЈЕМ локал на бувљаку, 110 м2. Тел. 063/864-4614. (191144)
ИЗДАЈЕМ локал погодан за
фризерски салон, сређен,
телефон, инвертер клима, у
Његошевој улици. 064/39308-90. (191271)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. 062/825-27-25.
(189989)

НОВОТОВРЕОНОМ салону
„La Vida De Ela” потребна
стручна радница са искуством.
063/734-82-31. (190824)
ПОТРЕБНА девојка за рад на
рецепцији и поспремању
соба. 060/043-52-98. (190884)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
слот клубу „Kentucky”.
064/474-74-47, 063/666-5665. (190903)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама. 064/981-77-65. (191002)
ЗБОГ отварања нове радње
ћевабџиници потребни радници.
063/897-55-04.
(191059)
ПОТРЕБАН мајстор-пекар и
продавачица за трећу смену. 064/120-09-42. (191122)
ПОТРЕБНА жена за рад на
равној машини, са искуством.
060/330-54-07.
(191166)
ПИЦЕРИЈИ
„Борнео”
потребан кувар са искуством.
065/205-10-52.
(191231)
СЛОТ клубу „Елдорадо” у
Панчеву, на Зеленој пијаци,
потребне раднице од 23 до
32 године старости. Контакт
телефон
064/826-84-25.
(191209)
АГЕНЦИЈИ за маркетинг
потребан
графички
дизајнер. CV послати на
crveniparavan@yahoo.com

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ математике и физике, припрема за малу матуру.
Тел. 063/729-85-97. (СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ГЕРИЈАТРИЈСКА сестра,
нега полупокретних, непокретних
болесника.
063/835-40-32. (СМС)
НЕГОВАТЕЉИЦА, мењам
пелене, дискове старијим
особама на сате. 060/42105-61. (СМС)
МЕДИЦИНСКИ педикир у
вашем стану. 060/552-2865. (СМС)
ЧАСОВИ енглеског, немачког и српског. Преводи. Тел.
064/486-05-98. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
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)
КОМБИ превоз до 2,5 тоне,
макси габарита, земља–иностранство. 063/849-54-32.
(189292)
МЕДИЦИНСКЕ
сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-5960. (188619)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (189750)
КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан тражи посао.
061/203-70-87. (190257)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина, бојлера,
славина, котлића. 063/83684-76. (190274)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 602-701, 064/341-79-60.
(190437)
МАТЕМАТИКА: основна,
припрема пријемног, средња; физика, механика, термодинамика. Професорка.
064/442-55-02. (190481)

ОГЛАСИ

МАСЕРКА, масажа целог
тела. Тел. 062/817-17-31.
(190629)
КОМБИ превоз робе, селидбе. Слободан. 064/348-0008, 062/850-36-58.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
сони
плејстејшена 4 , конзоле,
ПС 4, забавите се. 064/91479-81. (187003)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(187433)
ТРАЖИМ посао возача утоваривача или виљушкара, с
дугогодишњим
радним
искуством. Тел. 062/170-1319. (190758)
МАЛТЕРИСАЊЕ, стиропор,
фасаде, зидање, бетонирање,
реновирање кровова, повољно. 063/865-80-49. (190784)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, пензионери, попуст,
повољно. 061/141-38-02,
062/511-333. (190792)
ДИГИТАЛНИ уређаји, уградња, за све типове телевизора.
064/437-64-33. (190795)
РАДИМ гоблене. 061/14695-74. (190799)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање. 061/31490-18, 601-892. (190830)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, веома повољно. 061/451-80-07. (190832)
НЕГОВАТЕЉИЦА
нуди
помоћ баки или деки. Тел.
061/289-76-84. (190845)
ПРЕВОЗ шута, чистим таване,
подруме, рушим старе објекта. 061/627-06-54, 064/22768-03, Златко. (190864)
ДУБИНСКО прање тепиха и
мебл намештаја кирбијем.
Тел. 063/755-76-98. (190852)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
венецијанери,
комарници,
поправљам,
уграђујем. 063/820-70-39.
(190892)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (190879)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, комплетне адаптације, плаћање на рате.
063/893-39-94. (190927)
ТРАЖИМ посао, имам Бкатегорију, варење или портир. 060/050-46-22, 320187. (190929)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорете, разводних табли,
индикатора,
инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (190931)
СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
пословни простор. 013/25128-97, 061/366-65-65. (190946)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких
плочица,
повољно. Тел. 063/744-0824. (190963)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, целодневна нега, заказивање и превоз до лекара. 063/868-0451. (190964)
МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и повољно, мајстори из Ковачице.
063/736-12-24. (190982)
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ПЕДИКИР, маникир, долазак на позив. 060/366-00-63.
(190995)
ДИТИГАТЛНА телевизија,
уградња и програмирање
пријемника. 013/251-77-24,
064/167-04-77. (1910069)
СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
зграда, пословних простора,
помоћ старијима. 063/761-1189, 064/495-31-68. (191008)
ИЗВОДИМ керамичке радове, куаптила, кухиње, терасе. 064/458-64-17. (191041)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, унутрашњости
аутомобила.
361-474,
060/361-47-41,
Наташа. (191048)
ШИВЕЊЕ на велико. Крста.
060/536-19-19. (и)
ЕЛЕКТРИЧАР, израда и
поправка инсталација, разводних табли, индикатори,
бојлери, пећи. 064/130-4490. (191010)
ФРЕЗИРАЊЕ баште, сечење
дрвећа, вађење пањева,
крчење и кошење. 064/19617-32. (191013)
ЧАСОВИ математике за
основце.
060/676-36-37.
(191014)
ЧИШЋЕЊЕ пословних просторија, станова. Звати од
11 до 19 сати. Контакт тел.
061/236-95-25. (191067)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75. (191078)
РАДИМ све кућне послове.
Мирјана, 061/174-70-73.
(191079)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
адаптације, замене, поправке.
331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21. (190316)

СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70. (191156)
ДРВОСЕЧА,
исећи
ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (191156)
ЧАСОВИ хемије за основце,
повољно. 061/297-57-52,
064/907-12-28. (191167)
ДОВОЗИМО песак у џаковима, на вашу адресу и
остали материјал. 064/55023-66. (191169)
КЕРАМИЧАРИ, најпознатији, најквалитетнији, најповољнији, комплетна адаптација, превоз материјала.
063/191-69-75. (191169)
ЧУВАЛА бих старију особу,
чистила станове. 061/22903-62. (191174)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација,
ламинат, повољно. 013/372247, 060/037-22-47. (191178)
БРАВАРИЈА: надстрешнице,
ограде, врата, капије, терасе,
решетке, рукохвати. Израда и
од прохрома, ситне преправке, врло повољно. 060/14054-44, Дуле. (191179)
СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (191192)
РЕЖЕМО воће. 013/632-212,
064/330-89-91. (191199)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора, постављање ТВ
и сателитских антена.
064/866-20-70. (191197)

УСЛУГЕ

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003, 061/627-33-24. (191079)
СВЕ врсте физикалија, утовар, истовар робе, сечење,
цепање дрва, копање, кошење, чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (191079)
НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
веранде, капије, ограде, гараже, тражим посао. Тел. 312408, 064/926-59-43. (191089)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-0404. (191088)
СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе
и факултете. 064/462-37-64.
(191103)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, крчења
плацева, ископи, одношење
непотребних ствари, итд.
064/122-69-78. (191126)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, двадесет година исксутва.
013/251-78-97, 063/782-5148. (191132)
ПОВОЉНО, часови енглеског за све узрасте. 063/87588-83. (191129)

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, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пик-ап, комби 1,5
тона, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, с радницима или без њих. Гаранција
за безбедност вашег намештаја, могућност складиштења
ствари.
Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом,
комбијима,
камионима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Изаберите најбоље!!!
Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
ПАРКЕТ
постављам
и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438. (185558)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/288-3018. (186709)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, нов
метод, без прскања. 062/18274-50, Славиша. (187271)
СЗР „Маки”, постављање,
хобловање и лакирање с
материјалом или без. Мајстори из Дебељаче. 063/822-9482, 063/865-45-31. (189299)
ПОСТАВЉАЊЕ и хобловање свих врста паркета.
063/812-08-51.
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.
ФАСАДЕРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, повољно и квалитетно. 064/145-89-98. (190797)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-23-38.
(190465)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
глетовање, малтерисање,
кречење, керамика, ламинати, кровови. 063/122-1439. (190763)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вентила, вирбли,
батерије и санитарије. Све
за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-03, 061/348-2000. (190789)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс фасаде, ламинат, повољно. 064/265-9421, 061/636-36-48. (190792)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, батерије,
вентиле, све за воду, долазимо одмах. Најјефтинији у
граду, 0-24 сата. 348-139,
064/493-44-63, 061/266-7745, 065/205-19-25. (190827)
СЕРВИС телевизора, продаја
половних, уградња рисивера, замена утичница, прекидача, грлића и остало. Дејан,
063/800-01-96. (190846)
ПРЕВОЗИМ огревна дрва,
повољно, песак, шљунак,
сејанац, камен за насипање
паркинга, путева. 064/35469-94. (190870)
ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације
цурења, преправке кровова
и сви радови у грађевинарству,
врло
повољно.
065/540-93-95. (190888)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом већ
од 1.500 динара, професионална екипа радника. Све
релације по Србији, откуп
намештаја. Иван. 063/10778-66. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, све релације по Србији
с радницима. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/15602-07, 064/317-10-05, Саша.
(190926)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (190990)
МАСАЖА целог тела, антицелулит, обука масаже,
женама попуст, искуство.
061/132-11-18. (191017)
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СЕЛИДБЕ камионом, комбијем, изношење непотребних ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/236-7734, Владимир. (191049)
ШКОЛА за животне иницијативе, психолог, цертификат из Њујорка. Тел.
061/198-32-32. (191050)
РОЈАЛ МГ, 10 одсто попуста
– март: уградња, поправка:
ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (191064)
НАЈЈЕФТИНИЈЕ адаптације
и извођење радова, демит
фасаде, молерско-гипсарски радови, зидарски, керамичарски, водоводни радови. 013/377-966, 065/22878-66. (191127)
СЕРВИС беле технике „Фриготехник”,
поправљамо
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, бојлере, шпорете, јефтино, квалитетно с
гаранцијом.
361-361,
064/122-68-05. (191127)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, адаптација купатила, замена санитарије,
одгушења. 061/322-98-51,
061/264-18-87. (191267)
ТВ СЕРВИС „Плус” –
поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића 28. 353-463. (19127)

ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
фасадерски,
гипсарски
радови, постављање ламината, керамике, проверите.
062/816-66-78. (191230)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења,
излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (190915)
ОГЛАШАВАМ
неважећом
годишњу карту пензионерску,
за годину 2105, на име Илија
Јовановски, из Јабуке. (190924)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу
пензионерску
аутобуску карту АТП, на
име Драган Тодоровић из
Панчева. (190959)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену ради брака,
приближних, истих, млађе.
065/672-87-01. (191018)
ЦИГЛЕ за зидање помоћних
објеката, поклањам, ваш
утовар
и
транспорт.
066/412-723. (191152)
ГЛЕДАЛА бих и бринула о
старијој женској особи без
наследника. 063/760-52-31.
(191180)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
На основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, поднетог од стране
носиоца пројекта „Телеком Србија” а. д., Извршна
јединица Панчево, Улица Светог Саве бр. 11, Панчево,
Секретаријат за заштиту животне средине донео је
Решење број XV-07-501-361/2015, којим је утврђено
да за Појекaт радио-базне станице мобилне телефоније „ПА – ОСЛОБОЂЕЊА УМТС” ПАУ99 Панчево,
Улица ослобођења бр. 39, на кат. парцели 2029 к. о.
Панчево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може
се извршити у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.
(Ф-361)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/12963-79. (191205)

РАЗНО

ОГЛАСИ

о доношењу Решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 3. марта 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција система шаржирања С-2600 током застоја ФЦЦ-постројења на к. п. бр. 3570 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке, који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере дефинисане поглављем 7.3 и 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 управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-359)

ЧУВАЛА бих старију особу
за стан-кућу, или месечну
надокнаду. 064/317-04-70.
(191197)

ТУРИЗАМ

Радно време благајне:

Последњи поздрав брату

понедељком и уторком
од 8 до 20,
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, двособан, центар,
КТВ, паркинг. 063/759-9877. (190762)

Jедна од најуспешнијих фирми из области металопрерађивачке индустрије „Brako Wire Products” d. o. o.
у Панчеву објављује Оглас за следеће радно место:

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

Последњи поздрав драгој сестри

Руководилац производње – цинкара (једно радно
место)
Критеријуми:
· Млада и амбициозна особа, спремна за рад у
динамичном окружењу.
· Спремност за учење и усмеравање у области прераде метала.
· Одлично познавање енглеског језика. Познавање
другог страног језика је предност.
· Одлично познавање MS Office пакета.
· Радно искуство од једне године у металопреради
или сличној индустрији на руководећој позицији.
Образовање:
Дипломирани машински инжењер или дипломирани
инжењер технологије на Институту прерађивачке
металургије.

БОРИС ТРАЈКОСКИ
ГОРДАНА
КНЕЖЕВИЋ
1954–2015.
Сахрањена је у Бечу.
Тугују за њом брат
СЛОБОДАН и сестра
САЈКА с породицом

Сестра ЈОВАНКА с породицама ЈЕВТИЋ
и ЈОХАНС
(154/191255)

(30/190833)

Последњи поздрав вољеном супругу, тати и деди

Потребна документа:
· CV с фотографијом
· Доказ о завршеном образовању
· Доказ о завршеним курсевима, независно од образовања
Место рада: Панчево
Трајање огласа: Разматраће се све пријаве које стигну
најкасније до 20. марта 2015. године.
НАПОМЕНА: На разговор ће бити позвани само они
кандидати који по процени послодавца у потпуности
испуњавају потребне критеријуме и стручну спрему.
Вашу биографију и потребну документацију можете
послати на следећу e-mail адресу: info@brako.rs или
поштанска адреса:
Brako Wire Products d. o. o.
Утве златокриле 9
26000 Панчево.
(Проф. 13)

БОРИСУ ТРАЈКОСКОМ
Сахрана ће се обавити у суботу, у 14 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга СТОЈА, ћерке САЊА и ЈАСНА и унук АЛЕКСА
(155/191274)

После дуге и тешке болести преминуо је наш вољени

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ
ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,
нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.
Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:
– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без камате, забраном или на лични доходак;
– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;
– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;
– компјутерска обрада парти;
– израда парти с фотографијом у колору;
– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бетоном и др.
НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”
– продаја споменика и опсега,
– рефундација трошкова преко ПИО фонда.
Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.
Све ближе информације можете добити у продавници погребне опреме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958.
(Ф)

СРБИСЛАВ ЖИВКОВИЋ
1940–2015.
Обавештавамо родбину и пријатеље да је престало да куца срце нашег вољеног оца.
Био си наша узданица, наш понос и ослонац. Доброта,
поштење и племенитост су те красили. Чуваћемо те у нашим срцима и мислима заувек.
Спавај мирно с анђелима, вољени наш тата!
Сахрана ће се обавити 5. марта 2015, у 12 сати, на Новом гробљу.
У срцу те чувају твоји најмилији: супруга СМИЉА,
ћерка БИЉАНА, син САША, зет БОРИСАВ, снаја
ДРАГАНА и унука ЕМИЛИЈА
(160/4599)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав комшији

Заувек ћеш остати у нашим срцима

Последњи поздрав нашем драгом колеги

МИЉАН БАШЧАРЕВИЋ
1985–2015.
Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком трену када ти име изговоримо, ниси нестао, само си
заспао!
Твоји најмилији: мајка СЛАВИЦА, сестре
МАРИЈАНА и ДРАГАНА, супруга ЈОВАНА и син
ЛУКА, зет ГОРАН и сестрић МАТЕЈА

МИЉАНУ
БАШЧАРЕВИЋУ
1985–2015.
Станари зграде
у Д. Петровића
Шанета 7
(114/191104)

(92/191031)

Последњи поздрав драгом другару

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЉАНУ БАШЧАРЕВИЋУ
1985–2015.

МИЉАНУ

МИЉАНУ

БАШЧАРЕВИЋУ

Колектив АД „Пекарска индустрија” Панчево

МИЉАНУ

од СРКИЈА, ГАГЕ,
ЈАСНЕ, ЈОВАНЕ, РУЖЕ,
ТИЋЕ и ДИРЕКТОРКЕ.
Вечно живиш у нама!

Породица САВИЋ

МИЛИЦА и ГОРДАНА
СТАНИЋ

(97/191040)

(94/191033)

(93/191032)

Последњи поздрав Мајином брату

Последњи поздрав драгој баки

(92/ф-358)

Последњи поздрав тетка

Последњи поздрав вољеној мами

МИЉАНУ

МИРИ ШАЈИЋ
МИРИ

1926–2015.
Поносни смо што смо те имали и неизмерно тужни што ниси више с нама. С љубављу
ћемо чувати у срцима успомену на тебе.

МИРОСЛАВИ МИРИ ШАЈИЋ

Породица РОМАНИЋ
(8/190774)

Последњи поздрав

1926–2015.
Драга мама, била си наш понос, подршка и ослонац. Заувек ће твоја љубав, борбеност и осмех живети у нашим срцима.

од ЖЕЉКА
ОБРАДОВИЋА

Унук САША, унука САЊА, снаја ЉУБИЦА
и праунуци ИВАН, ВЛАДА и АНА
(121/191150)

(131/ф-362)

Почивај у миру!
Ћерке СНЕЖАНА, ЈАСМИНА и СВЕТЛАНА, зетови ЧИПЕ
и ДРАГАНИ, унуци и праунуци
(118/191150)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав драгој тетки

телефон:
МИЛАНУ

013/301-150

КЉАИЋУ
Последњи поздрав драгој баки и прабаки

МИРИ ШАЈИЋ

Последњи поздрав драгој баки и прабаки

рођ. Обрадовић
Волели смо те као што се воли најдража тетка и мајка.
Твој ПЕЂА ОБРАДОВИЋ с породицом

од комшија
у Војвођанском
булевару 38

(130/ф-362)

(59/190933)

Последњи поздрав тетка

МИРИ ШАЈИЋ

МИРИ ШАЈИЋ
1926–2015.
Драга наша Мирка,

1926–2015.
Вољена наша бако,
неизмерно смо тужни што смо остали без
тебе. С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

срећни смо што смо те имали и неизмерно тужни што смо те изгубили. Оставила
си вечни траг у нашим срцима.

Унук ДУШАН с МИРЈАНОМ, унука
ЖЕЉКА, зет СЛАВКО
и праунук НЕМАЊА

Твоје унуке СТАША, МАЈА и ВИШЊА,
зетови РОБЕРТ, МИЛАН и БОБАН
и праунуци ДАВИД, ФИЛИП, МАРИО,
АЊА, УНА, МОМЧИЛО и ЛАНА

(120/191150)

(119/191150)

Најдражи наш, хвала ти за све лепе тренутке које си
нам пружио.
Никада те нећемо заборавити.
ЈОВАНА с породицом и пријатељима
(46/190873)

МИРИ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
од СТЕВЕ
ОБРАДОВИЋА
(132/ф-362)

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

Четвртак, 5. март 2015.

1. марта 2015. преминуо је наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

После кратке и тешке болести преминула је наша
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Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој

БРАНКО МИШКОВИЋ

ЦЕЦИ

1933–2015.

СВЕТЛАНА ПЕРИЋ ЦЕЦА

СВЕТЛАНИ
ПЕРИЋ

Хвала ти на дивном другарству.

1966–2015.

Чуваћемо у срцима успомену на најбољег оца и
деду.
Ожалошћени син ГОРАН, снаха СНЕЖАНА
и унуци ИГОР и ОГЊЕН

Син СТЕФАН и супруг ПЕТАР

КОСТА, ТАСА, ГАВРА, КЕЛЕ, БРАНА, ЂУСИ,
ПЕРА, ЦЕЦА, БОШКО, АЦА, ЂЕНКА, КИКА,
БОЖА, ЛЕЦКИ, ЏИПСИ, ЖАРЕ, КРЛЕ, КУЗЕ,
МИТАР и ЈЕРОТИЋ

(31/190834)

(81/190988)

(104/191072)

Кево, хвала ти за све.

Преминуо је мој драги тата

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав покојном рагбисти

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Отац МИЛОРАД, мајка
ЖИВКА и браћа ЗОРАН
и БОЖА
(82/190988)

Последњи поздрав

БРАНКО
АЛЕКСАНДРУ

МИШКОВИЋ

БРАНКО МИШКОВИЋ
Учио си нас како се слави и воли живот.
Чувају те у срцима твоја ћерка ГАНА,
зет ЗОРАН и унука МАГДАЛЕНА
(32/190837)

С тужним срцем обавештавамо родбину и
пријатеље да је 1. марта 2015, у 89. години, преминуо наш

Рођени, био си нам драг
и добар комшија.
Почивај у миру!
Комшије
у Моравској 11

ШУРБАНОВИЋУ

АЛЕКСАНДРУ
ШУРБАНОВИЋУ

1933–2015.

МИРОЉУБУ

1936–2015.

од његових суиграча.
Рагби клуб „Динамо”

Брат ЂОРЂЕ
с породицом

од породице
ТИМОТИЈЕВИЋ

(22/190813)

(41/190856)

(156/191264)

(64/190947)

Прошло је четрдесет дана откако је престало да
куца племенито срце нашег супруга, оца, деде,
брата, ујака

Последњи поздрав драгој сестри

Најдражи

МИКО
МИРОЉУБА СТАНИСАВЉЕВА
У суботу, 7. марта, у 11 сати, на Старом православном гробљу, одржаћемо помен Теби.
Твоји вољени: ЕРЖЕБЕТ, ИРЕНА, ВИКТОР,
РОБИН, ОЛИВЕРА, ДАМЈАН, БИЉАНА,
СОФИЈА и породице ЗДИМИРОВИЋ

РАДОВИН ЋИРОВИЋ
1926–2015.

Својим животом си оплеменио наш живот, а својим примером си нас учио. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Воле те: МАРКО, БОЈАНА, ДАНИЈЕЛ,
ЛАРА и СОФИЈА

од сестре РУЖИЦЕ
с децом

(79/и)

(40/190855)

26. фебруара 2015. изненада ме ја напустила моја супруга

После кратке и тешке
болести, у 67. години, у
Задру, преминула је наша драга

(150/191237)

Сахрана је обављена 3. марта, у 12.30, у
селу Дучићи, општина Љиг.
Ожалошћени: супруга РУЖА и породице
ГАШИЋ и ЋИРОВИЋ

ЖИВАНИ

(129/

Тужна срца опраштамо се од

ДИКОСАВА ГОЛИЋ

ДИКА

Последњи поздрав драгој мајци, која ме је изненада напустила 26. фебруара 2015.
Жалост за тобом је вечна.

ВЕЛИНКЕ АТАНАЦКОВ

ЖИВАНА

Бол за њом је вечна.

Твоја ћерка МИРЈАНА

Супруг БОЈАН, посинак ЧЕДА, МИЛЕНА, МАЈА,
МОМИР и САРА

(13/190783)

(12/190783)

ИЛИЈА
удата Шарац
1948–2015.

1938–2015.
Последњи поздрав драгом
супругу, великом човеку

Ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД
и унуке АНА и ЕМИЛИЈА

Тугује за њом брат
ЈОВАН с породицом

(27/190821)

(39/190855)

Отишла си 27. фебруара 2015.

ДИКОСАВА
ГОЛИЋ

СТАНКУ
СИМОНОВИЋУ

Супруг ВАСА

Комшије
у Моравској 11

1930–2015.
Ожалошћени: супруга
МАРИЈА и пасторке
РОЗАЛИЈА и МАНЦИКА
с породицама

(28/190828)

(65/190947)

(58/190923)

Почивај у миру!

ВЕЛИНКА АТАНАЦКОВ
1938–2015.

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ

ДИКОСАВА ГОЛИЋ
Напустила си нас изненада, а бол за тобом је
вечна.
Твоји унуци СЛОБОДАН, НИКОЛА, НАДА
и БОЈАН и праунук ТОДОР
(14/190783)

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

28. фебруара 2015, у 77. години, преминуо је наш супруг, отац и деда

БОЖИДАР МАНИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЖИВКА, ћерка ДАНИЈЕЛА, син БРАНИСЛАВ, унуци МАРКО и АЛЕКСА
и снаја ТАТЈАНА
(103/191070)

Последњи поздрав вољеној

Последњи поздрав највољенијој супрузи
и мајци Ради

Драга

РАДОСАВА ЛАЗАРОВ
Ни Бог, ни вино не могу баш све. Увек ће бити онако
како је. Неком ће сузе, неком бисери...
ЛИЛИКА

РАДОСАВИ ЛАЗАРОВ

(113/191101)

рођ. Копривица
Увек с нама.
Твоји: мајка НИНА, брат БОШКО, снаја СЕКА
и братанци ОГИ и ДУЦА

Последњи поздрав нашој драгој

РАДОСАВА ЛАЗАРОВ
1957–2015.

(122/191151)

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав оцу
и деди

Ожалошћени: супруг СТОЈАН и син
ЗВОНКО с породицом
(106/191087)

РАДОСАВИ ЛАЗАРОВ
рођ. Копривица
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Стрина СТОЈА и брат ВИДО с породицом
(126/191175)

Последњипоздравдрагомкуму

РАДОСАВИ

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

МИЛАН
МИЛАНУ

ЛАЗАРОВ

АНКАЈЦАНУ

АНКАЈЦАН

од пријатеља СРБЕ
и СНЕЖЕ с породицом

Породица СТАНКОВИЋ

1955–2015.
Ћерка МАРИЈА и зет
УРОШ и унучад САЊА,
ПЕТРА и ИГОР

(21/190812)

(116/191111)

(115/191111)

ВЕЛИМИРУ
БАЈАГИЋУ
од кума ВЕЛИБОРА
с породицом
(124/191171)

ЗОРАНУ

ЗОРАНУ
ХУБИНГУ

ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ

од брата ШАМИТА
с породицом

од брата ПИШТЕ, снаје
МАРИЈЕ и МИКИЈА

(141/191215)

(144/191221)

пензионер

ЗОРАН ХУБИНГ

(73-Ф-357)

НАДА
ЛАЗАРОВ

С поштовањем се опраштамо од наше дугогодишње колегинице

Колеткив Опште болнице Панчево

28. фебруара 2015, у 82.
години, заувек нас је
напустила наша драга
мама и бака

Последњи поздрав вољеном и драгом супругу, оцу и
деди.
Твоји најмилији
(140/91213)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима од 8 до 13 сати

рођ. Дабовић
1933–2015.
Заувек ће бити у нашим
срцима и мислима.
Њене ћерке ДАНИЦА и
СПОМЕНКА, синови
БРАНКО
и АЛЕКСАНДАР
и сестра ИВКА
с породицама
(54/190911)

Четвртак, 5. март 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

Драга наша

Мила наша

27

ВИНКА ИЛИЋ

ВИНКИ

1970–2015.

ИЛИЋ ПАНИЋ

ВИНКА ПАНИЋ
Никада те неће заборавити твоје VIII-2 из ОШ
„Браца Петров”
(145/191223)

Нека те анђели чувају!

од комшија
у Војвођанском
булевару 28

Три године откако си с нама у мислима и сновима, али бити само у њима није довољно.
Волимо те: МИРА, СИЛВИЈА, МИШИКА, СЕГА,
СИНИША и ГУГА

(123/191155)

Нашој вољеној

Увек и заувек ЉИЉА, ТАЊА и МАША
с породицама

Др АРМЕНАК ПАТАЛОВ

(158/4599)

Нашој вољеној

Вољеној снаји

(45/190867)

Нашој вољеној

ВИНКА ПАНИЋ

ВИНКИ

рођ. Илић
1970–2015.

ВИНКА

ВИНКИ
ПАНИЋ
последњи поздрав. Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји: ТАЊА, ВОЈКАН,
САНДРА и САЊА

Као што срна тражи изворе питке воде, тако је
твоја душа тражила изворе спасења.
Твоја неутешна СНЕКИ
с децом

(139/191212)

(151/191240)

ВИНКИ

ВИНКИ

Анђеле наш, остајеш вечно у нашим срцима.
Увек ћемо те волети.
Твоја мама, сека и твоји мили сестрићи
и сестричине

последњи поздрав
од ДАЦЕ и КЕНЏЕ
с породицом

последњи поздрав од
ЂУРЕ с породицом из
Лондона

последњи поздрав од
свекрве ОЛГЕ

(89/191029)

(136/191208)

(135/191208)

(134/191208)

ПАНЧЕВАЦ

После дуге и тешке болести преминула је наша

Затечени и неми опраштамо се од

телефон:
013/301-150

ВИНКЕ ПАНИЋ

ДРАГИЊА ВУЧКОВИЋ

Породица ЈУРАСОВИЋ

1937–2015.
Наша вољена преминула је 23. фебруара, али ће
заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг МИЛИВОЈЕ, синови
МИРОСЛАВ и НЕДЕЉКО, снаје ИРЕНА
и БИЉАНА и унуци ИВОНА, ФИЛИП, АЛЕКСА
и СОФИЈА

ГОЈКО ЛАЗИЋ

(137/ф-363)

6. марта 2015, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном оцу и брату

(100/191045)

Нека те анђели чувају!
Последњи поздрав моме тати од супруге ВЕРИЦЕ, сина ЖЕЉКА,
снаје ИВАНЕ и унуке АНЕ

Последње збогом честитом и добром комшији

Драгом и поштованом
комшији

БРАНКУ НАНЕВСКОМ

(127/191184)

Последњи поздрав великом човеку и пријатељу

1953–2015.
Љубав за тобом је превелика, бол претешка, а туга за тобом вечна.
Сјај звезда и молитве нека те прате, кад не могу
да нам те врате.
Твоји најмилији

Петнаестогодишњи помен

ДРАГАНУ
ГОЈКУ

(159/191277)

КОМНЕНОВИЋУ

ЛАЗИЋУ
МИЛКА
ТЕОФИЛОВИЋ

ГОЈКУ ЛАЗИЋУ
Породица МАРИЋ
(98/191044)

29. II 2000 – 28. II 2015.
Увек те се радо сећамо.
Твоји најмилији

С поштовањем
породица РАДЕЧ

Последњи поздрав
породице: МИКСАТ,
БУКУР и ЂУКАНОВИЋ

(128/191185)

(72/190961)

Пре четрдесет дана престало је да куца срце наше вољене мајке, баке и прабаке

(153/191254)

2. марта 2015, у 78. години, преминула је наша
драга

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНЕ МАРИНКОВИЋ
васпитачица
10. марта, у 11 сати, окупићемо се на Старом
православном гробљу и залити сузама њену вечну кућу.
С љубављу њени најмилији

ЖИВАНА ПАВЛОВ ДЕМИН
1932–2015.

ДОБРИЛА ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав мајци.

(112/191098)

ДОБРИЛА
ЈОВАНОВИЋ

Ожалошћени син СТЕВАН, снаја ЈАСМИНА
и унук МАРКО

Ожалошћена ћерка с породицом

од комшија
у Савској 16

(71/190956)

(143/191220)

(152/191248)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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Четвртак, 5. март 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Навршава се десет година од смрти вољеног кума

Драги наш Радоване

9. марта 2015. навршава се десет година туге, бола и празнине откако није с нама наш драги

РАДОВАНА КОЈИЋА

РАДОВАН

Време пролази, туга остаје. Увек ћеш бити у нашим мислима, никад незаборављен.
Породица НОВАКОВ

РАДОВАН РАДЕ КОЈИЋ

(102/191062)

пријатељ какав си ти био никада се не заборавља.

9. март је за нас тужно сећање на нашег драгог
пријaтеља и друга

Десет година без тебе, али с тобом у срцима, сновима и
успоменама.

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН
и МИЛУТИН, сестра МИРА и остала родбина
(108/191095)

БАТА и ВАЊА
(109/191095)

У недељу, 8. марта 2015, навршавају се
две тужне године откако нас је напустио
наш вољени

РАДОВАН РАДЕ КОЈИЋ
2005–2015.
Његови пријатељи и другари
(1/190494)

9. марта 2015. навршава
се шесет месеци откад
није са мном мој вољени супруг

СЛОБОДАН ТРАЈКОВИЋ
Отишао си тихо, без речи, без поздрава.
Оставио тугу у срцима, сузе у очима. Заувек ћемо те волети.

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ
11. III 1975 – 11. III 2015.
Неми чувамо неизговорене речи, загрљаје и чежњу што разара душу. Сећањима се осмехујемо, успомене делимо, а тугу сами носимо, јер она нема крај. У сваком нашем ћутању само тебе чујемо, у
свакој нашој причи живиш и живећеш док је нас. И опет, 11. марта, на твој дан, гушећи се од суза и бола, шапућемо тихо: срећан
ти, наша једина девојчице, рођендан.

Твоја мајка НАДА, ћерка АНДРИЈАНА,
син НЕМАЊА и сестра ЈАСМИНА
с породицом
(68/190951)

СЛОБОДАН
ТРАЈКОВИЋ
Ујкице, недостајеш за
све што долази... Недостајеш!

ЖИВОРАД
СТОЈАНОВИЋ

ДУНДА, НЕША и ОГИ
(69/190951)

Туга за тобом је вечна.

9. марта 2015. навршава се шест месеци откад
није с нама наш драги отац

Волимо те највише на свету.
Само твоји мама и тата

Супруга ТЕРЕЗИЈА

(61/190942)

(84/190991)

11. марта 2015, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

11. марта 2015, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен

РАДМИЛА
РАДА
ДРАКШАН

ЖИВОРАД СТОЈАНОВИЋ

11. III 2010 – 11. III 2015.
Увек ћемо те волети.

ДРАГАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
из Качарева
Не постоје речи да опишу тугу и празнину у нашим срцима која је остала после тебе.
Супруга НАДА, ћерке БОЈАНА и АЛЕКСАНДРА,
зетови МАРИЈАН и МИЛАН и унук ФИЛИП
(147/19127)

ДРАГАНУ
ВЕЛИЧКОВИЋУ
из Качарева
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у својим срцима.
Сестра РАДИЦА
и браћа СЕНТА
и ГРАДА с породицама

Твоји најмилији

Ћерке ЈЕЛЕНА и ЗОРИЦА с породицама

(138/191217)

(83/190991)

8. марта – година туге
без мог брата

6. марта навршава се
шест година откако није с нама

С љубављу твоја
СОФИЈА
(133/191202)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО

МАРКА МАТОШЕВИЋА

Волим те, живећеш док
ја живим.

ДРАГАНУ
ВЕЛИЧКОВИЋУ
С љубављу и поносом чуваћемо успомену на тебе.
Стриц СЛОБОДАН
с породицом
(149/191227)

МИЛИШИЋ

ИЛИЈА
ПЕШИЋ
из Долова

(125/191172)

ЈУРИЧАН
2003–2015.

ЛОЂИНОВ

С поносом ћемо те помињати, с тугом живети без
тебе. Речи утехе не постоје, само сећање и
огромна празнина. Увек си био ту за све, вечно
ћеш живети у нашим срцима.
Супруга СЛАВКА, сестра АНА с породицом
и пасторка СВЕТЛАНА с породицом

МИРОСЛАВ

(148/191227)

11. марта 2015, у 10.30,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем
вољеном

Прошла је година од одласка нашег

Поносни што смо те имали, а тужни што смо те
изгубили.

ЧАСЛАВ
СПАСИЋ
2009–2015.

1998–2015.
Увек те се радо сећају
супруга СТАНА, синови
САВО и БОГОЉУБ
и ћерка ВАСИЛИЈА
с породицама
(157/191272)

У срцу сестре
РАДОСЛАВЕ
с породицом
из Црепаје
и Банатског Брестовца.

Његови најмилији:
супруга ДРАГИЊА
и син ДРАГАН

(142/191215)

(34/190839)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЉУБИЦА
БУБА ЈОВЧИЋ
11. IX 2014 – 11. IX 2015.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоја сестра МИРА
с породицом
(146/191226)

Четвртак, 5. март 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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4. марта навршава се десет година откад
нас је напустила наша

Како је тешко без тебе, мило наше!

СЛОБОДАНКА КАЋА
РАКОЊАЦ

ДАРИЈА ДАБИЋ

ДАРИЈА ДАБИЋ
14. XII 2012 – 14. IX 2014.

Срам те било, Србијо!

Много си нам лепих успомена оставила да
те вечно памтимо и с поносом чувамо од
заборава.

Пола године нема твог смеха, малених ручица и паметног погледа. Сваки наш уздах, суза, мисао, сваки дан је
твој.
Сакупићемо се 7. марта, у 11 сати, на Новом гробљу.
Воле те твоји мама, тата, сестре, брат, баке, деда,
стриц и ујак с породицом

САША ДАБИЋ

Породица

(63/190945)

(6/190765)

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 7.
марта 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, дати годишњи помен никад непрежаљеном

(62/190945)

АНДРЕЈА ТОМИЋ

СЛОБОДАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

6. III 2009 – 6. III 2015.

Његови најмилији

Оставио си велику празнину, али је сећањем на
велику радост и љубав коју си нам дао испуњен
наш дан. Заувек у нашим срцима вољен и незаборављен.
Супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА, зет МИЛАН
и унук ЈОВАН

(90/191028)

(107/191093)

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
рођ. Жига
Седмогодишњи помен биће одржан у четвртак, 12. марта 2015, у 11
сати, на гробљу Котеж.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАНОВ

Супруг ЗВОНИМИР
(75/190969)

5. марта навршавају се три године туге и бола за
вољеном ћерком и сестром

ЈАДРАНКОМ ЈОВИЋ
Године пролазе, а бол и туга све јаче раздиру срце и душу. Најдража наша Јако, увек ћеш бити с
нама и у нама, до краја живота.
Много те, кћери, волимо.
Заувек неутешни: твоја мама ДАНКА,
тата ВАСИЛИЈА, сестра ИРЕНА, зет ЗДРАВКО
и сестрићи ДУШАН и ЛАЗАР
(91/191030)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЕРЖА ЕРКА УВАЛИН

СТЕВАНКА
ТОДОРОВ

13. IV 1952 – 10. IХ 2014.
Прошло је тужних шест месеци откад ниси с нама, а бол за тобом не престаје. Анђеле, пуно нам
недостајеш.
Твоји: ЖАРКО, НАТАША и БОРИС, сестра
МАРИЈА, брат МИХАЈЛО с породицама
и АКИЦА

СВЕТОЗАР

НЕВЕНА

1989–2015.
2000–2015.
Заувек с вама синови ДУШАН и НЕНАД,
снаја СНЕЖАНА, унуци АЛЕКСАНДРА,
СВЕТЛАНА, ЈАСМИНА, НАТАША и ЖЕЉКО
и праунука МАРИЈА
(96/191038)

(60/190937)

2001–2015.
Сећање на тебе не бледи.
Твоја ХИЛДА и зет
СВЕТОМИР

У суботу, 7. марта 2015. године, у 11 сати, на гробљу у Качареву, даћемо шестомесечни помен
нашој драгој

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Др ЗОРАН

ДОБРИНКА
СИМИЈОНОВИЋ

(111/191098)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ХРЋАН
11. III 1988 – 11. III 2015.
Бол, туга и велика празнина остају заувек.
Твоја мама ЈЕЛИЦА
(85/190994)

СТЕВАНКА
ТОДОРОВ

СТАНКИ РАЈКОВИЋ

МАРКОВИЋ

1928–2014.

4. III 2004 – 4. III 2015.

С љубављу и поштовањем вечно ћу те чувати од
заборава.
Синовац НЕШКО

Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

(5/190760)

(101/191053)

11. III 1985 – 11. III 2015.
Заувек у срцу и мислима.
Супруг ДУШАН и ћерке
НЕДЕЉКА, НАДЕЖДА
и ВЕРИЦА
с породицама
(87/191016)

2001–2015.
Родитељи моји, нисте заборављени

СЕЋАЊЕ
Године лете, али не
бришу тугу из срца.
Твоје: ВЕСНА и ТАЊА

Сећање на драге родитеље

ЧОБАНИН

КАПЕЉ

(110/191098)

СЛАВКО ИЛИЋ

6. III 2009 – 6. III 2015.
Недостајеш нам пуно. Од заборава те чувамо и носимо
у срцу.
Твоји најдражи
(77/190983)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЉУБИЦА
1996–2015.

ЂУРА
2002–2015.
Ћерка СЛАЂАНА с породицом
(95/191034)

НАРАНЧА

МАНЕ

2000–2015.

2002–2015.
Ћерка МИЛА с породицом
(70/190953)
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У суботу, 7. марта, у 11.30, на гробљу у Јабуци, одржаће се годишњи помен

Сећање на тату, баку и деку

3

Сећање на нашу драгу

МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ
2014–2015.

МИОДРАГ
ИЛИЋ

КАТАРИНА
ХОРВАТ ИЛИЋ

ПЕТАР
ИЛИЋ

1949–2005.

1920–2005.

1904–1964.

радник Стакларе
радница „Трудбеника”
краљевски официр
С поносом на њих успомену чува захвална за све СНЕЖАНА ИЛИЋ
(48/190895)

Много нам недостајеш.

МИЛЕНУ МАКСИМОВИЋ

Твој син НИКОЛА и породица

2014–2015.
Тета МИЛКА, теча ВЕНЧЕ и браћа БОРКО и БРАНКО
с породицом

4. марта 2015. дајемо годишњи помен вољеној

Сећање на мог брата

МАКСИМОВИЋ
(43/190865)

(44/190866)

7. марта биће година откако није с нама наша
драга

У суботу, 7. марта 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен
драгом прадеди, деди и оцу

МАРИ
ВЕСЕЛИНОВИЋ

ИЛИЈУ МУЈИЋА
6. III 1990 – 6. III 2015.

РАДЕ

Супруг МИЛУТИН,
ћерке СЛАВИЦА
с породицом
и МИРЈАНА
с породицом и родбина

(56/190917)

(37/190844)

Ово су године бола и туге.

МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ
ЖИВОРАДУ
СТОЈАНОВИЋУ

Много нам недостајеш. Волимо те.
Чувамо успомене на тебе.
Твоји: тетка МИРА, теча МИРКО, ЗВЕЗДАНА,
АЛЕКСАНДРА, ГОЦА, ДАША, МИТКЕ и ЧАНИ

Твој син ДРАГАН с породицом
(55/190912)

9. марта 2015. навршава
се двадесет пет година
откако није с нама наша
драга

5. марта 2015. године
навршава се четрдесет
дана

(67/190948)

Драга наша

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ
РАДИСЛАВКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
ИСАКОВИЋ

ОЛГА
ПАНТЕЛИЋ

Његови најмилији

Прошле су тужне две
године откако ниси с
нама.
Ћерке МИЛЕНА
и МИЛИЦА
с породицама

2014–2015.
Много је разлога да те
вечно памтимо, с поносом и захвалношћу помињемо и с поштовањем
од заборава чувамо.
Твоје унуке ВЕРИЦА
и ВЕСНА

(33/190836)

(36/190842)

(57/190922)

БОРИВОЈЕ
МИЛЕНА
ЉУБОМИР

МАКСИМОВИЋ
Много нам недостајеш.
Волимо те.
Твоји: тета ДАНА,
САЊА и МИЊА
с породицама

МИХАЈЛОВИЋ
1985–2015.

(66/190948)

СЕЋАЊЕ

ЕВИЦА
ДАМЈАНОВИЋ

ТМУШИЋ
1988–2015.

рођ. Гвозденовић
1950–1990.
Њени најмилији

Бол и туга вечно ће бити у нашим срцима.
Твоје ћерке: ДУДА и
ГОГА с породицама

ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА и АЦА

(3/190756)

(2/190530)

(25/190825)

5. марта навршава се четрдесет тужних дана од
смрти нашег драгог супруга, оца, таста и деде

8. марта навршава се
седамнаест година откад није с нама наш

7. марта 2015. даваћемо
једногодишњи помен
нашем драгом

ГРАДИМИР

АЛЕКСАНДАР

СТОЈАНОВИЋ

РИСТИЋ

Волимо те.
Твоје ДРАГИЦА, АНА и
ГОЦА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(88/191022)

(76/190972)

9. марта навршавају се четири године од смрти
мог јединог сина

МИЛЕТА

МИРКО С. ЗЕЦ

КАШИКИЋ

1975–2003.

1938–2015.

ЂУРО ДУЛЕ ДОШЕН

Пролази дванаеста година откако није с нама
наш син и брат Мирко.
Лака му земља и вечни покој!

Био си ми прва и једина радост, а вечна туга коју никад преболети нећу.

Породица

Твоја мама ХИЛДА

Ожалошћени: супруга,
ћерка, зет, унук
и остала родбина

(74/190968)

(78/190984)

(35/190841)

7. марта навршава се
дванаест година откако
није с нама

Сећање на нашу мајку

Сећање на драге родитеље

САБОРСКИ

КАТАРИНА

МИЛЕНА
и ЉИЉАНА РУСОВ

ЈОСИП

1919 – 10. III 1990.
1912 – 7. III 1999.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ћерке МАРИЈА и ВЕРА

Анђели не умиру.
Породица УРШИЧИЋ

(42/190863)

(24/190816)

МИЛОРАД
ПЕТРИЋ

ИМРЕ КУРУЦ
1937–2015.
Драги дедице, живећеш у нашим срцима.
МИКИ и ВЕРА с породицама
(23/190822)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга ДАНИЦА
и синови МИМА
и ВАСА с породицама
(80/190987)

МЕЛАНИЈУ
МИЛИН
4. III 1999 – 4. III 2015.

Њена деца
(10/и)
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СЕЋАЊЕ

1. марта 2015. навршило се шест месеци откако више није с нама
наш супруг и отац

ВЛАДИМИР ДРАГАНИЋ
6. III 2013 – 6. III 2015.
Тужна и болна осећања за тобом остају заувек.
Воли те твоја супруга КАТАРИНА с децом и
унуцима

БУДИСЛАВ ИВКОВИЋ

7. марта 2015, у 10.30, на Новом гробљу,
даваћемо једногодишњи помен нашој
драгој

(7/190772)

Породица ИВКОВИЋ

СЕЋАЊЕ
на наше вољене супруга, заову, брата и сестру

ДАВИДОВИЋ

(4/190757)

Прошле су четири године откад није с нама наш

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАНКИ АЏИЋ
1944–2014.

ПАУН

ГОРДАНА
ПЕТРОВИЋ

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

7. III 2009 – 7. III 2015.
Тешко је стегнути срце
да не боли, душу да не
пати и сузе да не теку.
Волимо те.
Супруг РАДИША
и ћерка СТОЈАНА

(19/190805)

(16/190793)

Прошло је тужних годину дана откако нас је напустила наша вољена

11. марта 2015. навршава се година од смрти
наше снаје

ОЛГА

4. X 2007 – 2015.
8. III 2005 – 2015.
Нећемо вас никада заборавити, а вечно ћете живети у нашим срцима.
Ваши најмилији: супруга, снаха МИРА, сестра
ЗОРА и остала родбина

Никада нећемо заборавити твоју доброту
и племенитост.
Супруг МИЛОВАН и синови СЛОБОДАН
и СТЕВАН с породицама
(15/190786)

(17/190796)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 11.
марта 2015. навршава годину дана откако је преминула наша драга

СЛОБОДАНКА АЏИЋ
Мила наша теткице, много нам недостајеш.
Твоја сестра ЛИНА с породицом
(18/190803)

АНА СТОЈАКОВ
1939–2014.
С љубављу те се сећамо и с поносом помињемо.
Чувају те у својим срцима од заборава син
ДРАГАН, снаја БИЉАНА, унук БОРИС
и унука МАЈА

АНА СТОЈАКОВ
1939–2014.
С великим болом и тугом у нашим срцима сећаћемо се твоје љубави и доброте.
Неутешна сестра НИНА с породицом: ЈОН,
СПЕРАНЦА, СОРИН, МАРИОРА, ПАТРИК
и ПАТРИЦИЈА
(49/190897)

АНЕ

Годину дана од смрти
моје мајке

(50/190897)

СТОЈАКОВ
ДУЦА и КАЈА
с породицама
(20/190806)

3
У СЕЋАЊЕ
10. марта протиче четрдесет дана од упокојења
мог друга, пријатеља и колеге

СЛОБОДАНКА
АЏИЋ
2014–2015.

Прошло је пет година

Сећање на

СЕЋАЊЕ

др РАТОМИРА РАТКА МАТИЈЕВИЋА
ЉУБИНКА

СТОЈАНА

ЈАНКО ЛАКИЋ

ТАСЕВСКИ

ЛАЗИЋА

6. III 1998 – 6. III 2015.

Постојиш и трајеш кроз
наше успомене.
Твоја деца

Заувек си бол у нашим
срцима.
Твоји: мајка МАРИЦА,
баба НОВКА
и секе БИЉА и МАЈА
с породицом

Био си нам понос и наша велика нада. Несрећни смо што смо Те
прерано изгубили.
Твоји најмилији

(52/190904)

(47/190874)

(38/190847)

интернисте-кардиолога
Успомене неће избледети. Његова честитост и
поштење нам остају.
Нека му је лака земља банатска!
ВЛАДИМИР МОЛДОВАН с породицом
(53/190906)

7. марта 2015. даваћемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном

Памтимо и чувамо
успомену на твоју племенитост, многе године
дружења и дивног пријатељства. Почивај у
миру!

ЛОЗА
НИКОЛИЋ
3. III 2014 – 3. III 2015.
Никад те нећу заборавити.
Твој син ДАНЕ
(86/191009)

СЕЋАЊЕ
МИЛЕНА и МИРА
ПАВЛИЦА
(117/191146)

Годишњи помен

МАТИЈА
КЛЕКНЕР

ЛАЦКОВ

СЛОБОДАНКА
ЗЛАТОМИРУ
ДАНИЦА

КОСТА

1972–2015.
Заувек у нашим срцима.

1999–2015.

АНА
МИЛЕНКОВИЋ

Ћерка ЗАГА и зет ТОМА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(51/190900)

(26/190826)

МИРЧЕТИЋУ
Породице МИРЧЕТИЋ
и ИЛИЋ
(9/190775)

НЕДЕЉКО
НОВАКОВ
1964–2014.
Време које пролази никад неће донети заборав нама који смо волели супруга и тату.
ДУШИЦА и БОРА
с породицом
(11/190783)

11. III 1999 – 11. III 2015.

ДАНКА
АЏИЋ
2014–2015.

Увек си у нашим срцима и мислима.

Много нам недостајеш.
Сестра МИЛИЦА
и зет БОБА

Твоји најмилији

(105/191082)

(29/190831)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
26. јануара: Јовану – Драгана Савковић; 31. јануара: Лену – Тамара Милеуснић и
Дејан Дивац; 2. фебруара: Андреу – Марија Керекеш и Горан Павловић; 4. фебруара: Иду – Марина Живковић и Сава Краинов; 6. фебруара: Ању – Дијана Младеновска и Мирослав Колер; 7. фебруара: Теодору – Анђелија и Миодраг Борзановић; 9. фебруара: Дарију – Александра Кортије и Дарко Новаков; 11. фебруара: Марију – Александра Петковић и Зоран Амбруш; 12. фебруара: Ивану – Драгана и Урош Коларов, Анђелину – Вукосва Николић и Денис Мирковић; 15. фебруара: Јовану – Жељка и Зоран Маринковић, Клаудиу – Јасна и Антал Болдижар; 16.
фебруара: Милицу – Снежана и Синиша Степанов.

Тако лепи и весели шармирате
све око себе. Изненадиће вас лепа вест о неком ненаданом добитку. Пружа вам се прилика да
некуд отпутујете, па прихватите –
то ће вам променити живот из
корена. Главобоље.

Добили сина

Бик

Шкорпија

24. јануара: Милоша – Јелена и Игор Миленковић; 4. фебруара: Стефана – Јелена и
Марко Николић; 5. фебруара: Михајла – Миња и Мирослав Јанићијевић, Александра –
Олгица Јовановић; 6. фебруара: Николу – Марија и Предраг Лалић, Далибора – Даница Младен и Тома Симонет, Алексу – Александра и Драган Глигор; 8. фебруара: Луку –
Лела Пауновић и Жарко Лупшић; 9. фебруара: Сергеја – Јелена и Драган Панајотовић;
10. фебруара: Алексу – Драгана Симовић; 11. фебруара: Николу – Маја и Далибор Јаначковић, Огњена – Тијана и Милан Капетановић; 13. фебруара: Ђорђа – Јелена и Горан Несторовски, Уроша – Анита и Богдан Филиповић; 14. фебруара: Ненада – Горана
и Миодраг Божић, Стефана – Лидија Србуљ и Мирослав Николић; 16. фебруара: Тадију
– Ивана и Жељко Велиновски; 17. фебруара: Страхињу – Наташа Смедеревац и Жарко
Петрић; 18. фебруара: Николу – Марина и Милан Небригић; 19. фебруара: Немању –
Јелена и Радован Живановић; 20. фебруара: Лазара – Јелена и Петар Вукојевић.

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ВЕНЧАНИ
19. фебруара: Данила Несторовски и Александар Несторовски; 21. фебруара: Александра Ружица Мунћан и Живан Чургуз, Марија Стојковић и Предраг Љубисављевић,
Владанка Стојановић и Драгић Нинић, Ивана Николић и Драган Кочић; 22. фебруара: Ержебет Сабина Ђерфи и Мирослав Мацић, Марија Ђорђевић и Милош Шуљак; 26.
фебруара: Валентина Банев и Игор Калањ, Маријана Новаковић и Ратомир Дабић.

С појавом лепог времена прате

Корак по корак враћате се у по-

вас и алергијске реакције, па посетите лекара. Пробајте да се обуздате кад је трошење новца у
питању. Превише сте емотивни,
па све примате к срцу.

словне токове. Колико год да
вам делује немогуће, све што сте
почели прошле године, поново
ће бити актуелно, али овог пута
вам све иде наруку и успећете.

19. фебруара: Ратко Лалић – 1947, Даница Србљанин – 1934, Душан Арсенов – 1936;
20. фебруара: Јелена Павловић – 1931, Мирјана Милаков – 1947, Вукосва Чуковић –
1930, Андрија Шчерба – 1943, Војислава Радованчев – 1927, Ана Грујић – 1940; 21. фебруара: Стана Милутиновић – 1931, Јожеф Нађ – 1947, Јован Небрига – 1941; 22. фебруара: Имре Куруц – 1937, Ержебет Антевски – 1936, Бранко Станојевић – 1935, Марија Пал – 1939, Велимир Бајагић – 1964; 23. фебруара: Драгиња Вучковић – 1937,
Мита Марган – 1929, Софија Русалин – 1932, Љиљана Микљин – 1953; 25. фебруара:
Марија Гајић – 1939, Драгољуб Матић – 1939; 26. фебруара: Дикосава Голић – 1935.
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Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Помало сте уморни од сталног

планове, али кад је реализација
у питању, потребна вам је подршка одговарајућих структура. Помало сте брзоплети, па поведите
рачуна да не будете ухваћени у
лажи.

убеђивања. Научите да се повучете кад је потребно. Мудро ћутите о ономе до чега вам је стало
и на чему радите да други не би
покупили кајмак.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Проверите све што потписујете

Ако неко може да се ослони на

и по неколико пута да вам се не
би поткрала грешка, поготово
ако радите с папирима који имају везе с финансијским трансакцијама. Заљубљујете се, полако
али сигурно.

пријатеље, онда сте то ви. Планирате пут у иностранство и то
ће променити много тога у вашем животу. Проживљавате лепу
љубавну причу – будите мудри и
то ће трајати цео живот.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Некако сте превише агресивни

Потрудите се да јасно сагледа-

у својим наступима и са сарадницима, што додатно појачава затегнуту ситуацију на послу. Пренапети сте, па не сагледавате јасно ситуацију. Несаница.

те ситуацију око себе. Немојте се
водити срцем у послу. Урадите
оно што је исправно, а не оно
што се од вас очекује. Љубав је у
ваздуху. Спакујте кофер, предстоји вам неколико изненадних
путовања.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

2
3
4
5
6
7

Будите мало опрезнији у разго-

Коначно стиже лепа вест коју

вору с колегама, јер се можете
суочити с много проблема на послу због свега што изговорите.
Време је да се суочите са собом
и озбиљно поразговарате с партнером.

сте дуго чекали. Помало сте троми и осећате као да се свет уротио против вас. Све је то ствар
личног става. Одабрали сте живот и борите се да он буде што
бољи.

АНАГРАМИ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. пастирска песма, 2. изглачан,
излакиран, 3. категорија квалитета вина, 4. непотпун, полован,
5. судије у кривичним предметима, 6. житељ насеља између
Обреновца и Београда, 7. члански улог.

1

2

Близанци
Као и увек, имате амбициозне

УМРЛИ

УКРШТЕНИЦА

Слогови: БА, ВИ, ВИ, ВИ, ИС, КРИ, ЛА, ЛИ, ЛО, НА, НА,
НИН, НО, НО, ПА, ПО, ПО, РА, РАН, РИ, РИ, РИ, СТО,СТО,
ЧА, ЧА, ЧАН, ЧЛА.

(23. 9 – 22. 10)

пликовало кад сте се најмање надали. Мало више сте се занели и
нисте размишљали о последицама. Стрпите се неколико дана.
Проблеми с партнеровом породицом.

Припрема: Момир Пауновић

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

Вага

(21. 3 – 20. 4)
С финансијама се све заком-

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

ВОДОРАВНО: 1. заравњено земљиште, висораван – кречњачки предео, 2. непредвидиве последице неких догађаја (стр.),
3. Електроривреда Србије (скр.) – савезна држава у саставу САД,
4. симбол никла – вишегодишња биљка горког укуса – одречна
реч, 5. токсичан – изумитељ укрштених речи (Артур), 6. административно-техничка сарадница директора, 7. италијански
фудбалски клуб – планина у Србији.
УСПРАВНО: 1. преношење (мн.), 2. синтагма са значењем:
лепа боја коже, 3. затвор – римокатолички (скр.), 4. показна
заменица – ситни отвори на површини коже, 5. предјело (стр.),
6. хемијски спој с хетероцикличним прстеном, хелат,7. кувар
(стр.), 8. веома, брзо (муз.) – симбол радијума, 9. амерички глумац (Кристофер) – приповетка Николаја Гогоља, 10. град на
југу Србије, 11. теренски радник.

Ован

ВРСТА ТКАНИНЕ

ЗА ПОСЛЕ КУПАЊА
Да се после купања
прехладили не би,
за МЛАДЕ је БИТАН
огртач на себи.

Сву су је ПРОТКАЛИ
тананим нитима,
зато та тканина
квалитета има.
ТВ ВОДИТЕЉКА

7

КО МЕНИ
КРАСИ ТВ, А?

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мисао
садржану у књизи „Кућа сећања и заборава”, за коју је
Филип Давид добио НИН-ову награду за 2014 годину.

ЗЛО.
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СПУНЕРИЗАМ

„СРЕБРНЕ” КАЈАКАШИЦЕ
ДЕЛО ДУШАНА КОСТИЋА

4
5
6
7

СТВАРНО
С(T)E MOДEЛ
НАШ КОШАРКАШ (+У)

ОДРАСЛИ
МАРЉИВАЦ

ГЛУПА ВЕЋИНА
РЕШЕЊА – Укрштеница: плато, карст, реперкусије, ЕПС,
Делавер, ни, пелин, не, отрован, Вин, секретарица, Интер,
Рајац. Коњићев скок: човек не може сазнати шта је добро,
све док не сазна шта је зло. Спунеризам: „Глува пећина”.
Магични штит 7 х 9: пасторала, исполиран, стоно вино,
половичан, кривичари, Баричанин, чланарина. Анаграми:
тропикал, бадемантил, Марина Котевски, сестре Молдован,
Мирослав Радуљица.

3
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Четвртак, 5. март 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СТАРИ ЗАНАТИ ПРКОСЕ ВРЕМЕНУ (1)

ОД САТОВА – БАТЕРИЈЕ, ОД ЈАКНИ – ПРСЛУЦИ
Чежњиво сећање на стара добра времена све је магловитије. Тек понеки детаљ освежи
меморију и поправи расположење нарушено тим небројеним бездушним потрошачким инстантима. Мало шта
може тако да разгали душу и
истовремено да је растужи
као поглед у радње које негују
старе занате.
Некад их било на сваком
кораку, али како су многа занимања ишчезла под притиском модерних трендова, данас је у Панчеву свега неколико часовничара, крзнара, обућара...
У Улици Радомира Путника
(некадашња ЈНА) број 2 смештена је часовничарска радња „Шереметовић”. Реч је о
породичном занату, који траје
већ три генерација, а сада га
води Миша, који о томе каже:
– Деда је овим занимљивим
послом почео да се бави још
1920. године у Београду и био
краљевски мајстор. Потом је
Миша

отац прву радњу у Панчеву
отворио пола века касније код
хотела „Тамиш”, а у то време
тамо су били концентрисани
такозвани стари занати. Након тога, пребацили смо се

код цркве у Улици Димитрија
Туцовића, да бисмо се 1991.
године нашли на данашњем
месту.
Овај искусни сајџија не пориче да је златно доба механичких сатова прошло пре десетак година, а да се сада посао махом своди на замену батерија у кварцним сатовима.
– Ситуација је некад била
таква да смо једном поправком имали зараду у висини од
пет шишања, а сада је то петоструко ниже. Срећом, знам да
радим и велике црквене сатове, урадио сам их неколико у
граду, а имам неке нове позиве. Што се редовног посла тиче, и даље има људи који доносе механичке сатове, с тим
да они углавном коштају преко хиљаду евра. Урађени су
изузетно прецизно, па је поправка комплексна, јер се ра-

ди део по део. Имам муштерије из Београда и иностранства које доносе изузетно
вредне ствари – од „Патек
Филипа” до извиканог „Ролекса”. Један од вреднијих те
врсте које сам поправљао коштао је 25.000 евра, а за такве
„машине” потребно је имати
алат и знање. Свега десетак
људи у граду поседује скупоценије сатове, а постоји и неколико веома посвећених колекционара, које би ретко ко
могао да препозна на улици.
Такође, у оптицају је и много
копија. Занимљиво је да када
швајцарским часовничарима
неко донесе копију они имају
право да је буквално разлупају чекићем – наводи Шереметовић.
Без обзира на то што је све
мање посла, Мишу и даље не
напуштају ентузијазам и љу-

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

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

бав према занимању којим су
се бавили и његови преци. Иако нерадо, признаје да је неко
с таквим знањем у Европи веома богат, док је овде сасвим
супротно...
Одмах иза угла, у Улици
Жарка Зрењанина 16 а, налази се ништа мање чувена крзнарска радња СЗР „Јелен”.
Води је Зорка Реџеповић, која
се тим послом бави од своје
осамнаесте године, а занат је
завршила 1972. године. Фирму је, заједно с мужем, основала још 1988. године, а седиште је на новосељанском путу. Некада су имали локал у
Змај Јовиној улици, а последњих петнаест година налазе
се на добро знаном месту.
– Некада смо све коже штавили, а потом су оне пролазиле целу процедуру. Сада, нажалост, једва нешто продам, а
већином је реч о крпежу. Муштерије доносе старе бунде,
које прекрајам у прслуке, капе, шалове... Тешко је, срећна
сам ако покријем обавезе, а

догоди се и да по цео дан нико не крочи у локал. Многи
доносе одевне предмете на
преправке, па никад не дођу
по њих. Иако дајем гаранцију
од годину дана, неке ствари
„чекају” власнике и по петшест година. У целој каријери
само једном сам имала проблем – када сам продавала
јакне у Новом Саду. Тада ми
је неко добацио – „Ово је убица животиња!”, на шта сам га
само приупитала – „А знаш ли
од чега су те твоје патике?” –
присећа се Зорка.
Некад је радњи попут њене
у граду било шест-седам, а сада само Зорка покушава да
опстане. Не крије жал због тога што овај занат умире, будући да га, поред немаштине,
„убија” и багателна кинеска
роба. Ипак, оваквом граду ће
увек бити потребан неко способан да закрпи јакну, промени рајсфершлус...

(наставак у следећем броју)
Ј. Филиповић

Зорка

ПОБЕДНИК ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
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!

НУГАТ ТОРТА
Састојци: 15 беланаца, 15
кашика шећера, три жуманцета, 15 кашика млевених ораха, шест кашика
брашна и кашичица и по
прашка за пециво.
Први фил: 15 жуманаца,
два јајета, шест кашика шећера, 150 г беле чоколаде,
200 г маслаца, 200 г млевених печених лешника и две
кашике шећера у праху.
Други фил: 300 г шлага у праху, по потреби газирана минерална вода.
Припрема: У чврст снег умутите пет беланаца уз постепено
додавање пет кашика шећера.
На крају додајте жуманца и
умутите најмањом брзином.
Лагано додајте и сједините и
пет кашика ораха, две кашике
брашна и пола кашичице прашка за пециво.

Изручите у округли плех пречника 30 цм, који треба да буде обложен пек-папиром. Пеците 15–20
минута на 180 степени.

Посебно умутите маслац са
шећером у праху. Сједините
фил од жуманаца, маслац и лешнике.

Цео поступак поновите још
два пута, тако да добијете три
коре.

За други фил умутите чврст
шлаг уз постепено додавање
киселе воде.

За први фил умутите жуманца
и цела јаја са шећером, па кувајте на пари. Чим се загреје,
додајте белу чоколаду изломљену на комадиће и све заједно мешајте петнаестак минута. Оставите да се охлади.

Слажите торту на следећи начин: кора – први фил – други
фил – кора – први фил – други
фил – кора.
Украсите по жељи глазуром од
чоколаде, шлагом или фонданом.
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КАРАТЕ НАДМЕТАЊЕ У ТУЗЛИ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВОЈВОДИНА НАЈУСПЕШНИЈА

„ЛАВИЦЕ” ПОВЕЛЕ, ПА СТАЛЕ
Одбојкашице Динама
равноправне
с фаворитом
Борац тријумфовао
у Ваљеву

Нa пoзив Кaрaтe клубa Синбра из Tузлe, прошлог викенда је на великом међународном турниру у том граду учествовала и репрезентација
Војводине. Нajтaлeнтoвaниjи
млaди тaкмичaри из наше
покрајине на крају су били
нajуспeшниja eкипa пo брojу
oсвojeних мeдaљa.
У сaстaву Вojвoдинe су били и кaдeти и jуниoри КК-а
Динaмo и КК-а Влaдимирoвaц, и они су сa десет освојених одличја дали пун допринос овом успеху. Сви тaкмичaри су нaступили у дисциплини спoртских бoрби у
свojим тeжинским кaтeгoриjaмa.

Утакмицама седамнаестог,
претпоследњег кола регуларног дела трке за бодове овогодишње првенство у Суперлиги
за одбојкашице ушло је у сам
финиш. Панчевачке „лавице”
су у суботу, 28. фебруара, у Хали спортова на Стрелишту дочекале Спартак из Суботице.
Око 200 љубитеља игре преко
мреже у нашем граду уживало
је у доброј одбојци, а на крају
је победу извојевао ипак бољи
састав: Динамо–Спартак 1:3,
по сетовима: 25:22, 22:25,
17:25 и 13:25.
Тим који с клупе предводи
тренер Александар Владисављев одважно је ушао у дуел с
фаворизованом екипом из Суботице. Популарне „голубице” са севера Бачке годинама
су у врху српске елите, имају
одлично селектиран састав,
па су уз Визуру и Црвену звезду увек међу фаворитима и
за освајање шампионског пехара. Без обзира на такав рејтинг Спартака Јелена Петров
и њене другарице су започеле
меч веома храбро. Нису се
уплашиле изразитог фаворита, поштовале су договоре из
свлачионице, а на велико пожртвовање свих „лавица” гошће из Суботице нису имале
одговор.
Сусрет је почео ас-сервисом Наташе Божић, потом је
поентирала Николина Ашћерић, а разиграла се и Катарина Симић. На технички тајмаут Динамо је отишао са два
поена предности (12:10), а када је Јелена Лазић са сервислиније убацила лопту у поље
гошћи, убрзо је на семафору
„засветлуцало” и 15:10. Панчевке су одлично играле у пољу, у одбрани је поново царевала Јелена Петров, а Наташа

Највредније трофеје су заслужили Сaњa Вaрсaкoвић,
Aриjaнa Зaријa и Михаел
Муста. Срeбрним одличјима
су се окитили Mилица и
Бoгдaн Eкмeчић и Стeвaн
Вeличкoвић, а бронзаним:
Mињa Вaрсaкoвић, Теодора
Гoљa, Mиљaн Цвeткoвић и
Стojaн Филип.
Taкмичaримa je у Tузли
стручним сaвeтимa пoмoгao
Mилoje Пaвлoвић, трeнeр
КК-а Влaдимирoвaц. Тај
клуб ће следећег викeндa у
Бaнaтскoм Кaрлoвцу бити
тeхнички oргaнизатoр Првeнствa северног и јужног
Баната зa пoлeтaрцe, пиoнирe и нaдe.

У НЕДЕЉУ, 8. МАРТА

JУНИОРСКИ КУП „ПАНЧЕВО 2015”
Бадминтон клуб Панчево
приредиће у недељу, 8.
марта, пети турнир под називом Јуниорски куп „Панчево 2015”.
Место одржавања је сала
ОШ „Јован Јовановић Змај”,
а турнир почиње у 10 сати,
када ће, после церемоније

отварања и интонирања
химне Републике Србије,
бити одиграни први мечеви.
Организацију овог такмичења помогли су и Министарство омладине и
спорта РС, Град Панчево,
Бадминтон савез Србије и
Црвени крст Панчево.

АЊА ЦРЕВАР ПУТУЈЕ У ФРАНЦУСКУ

НОВА ПРОВЕРА У МАРСЕЉУ

Божић је сјајно проигравала
своје саиграчице. У финишу
сета, када је било и најпотребније, конце игре је преузела
Нина Коцић, па је Динамо, са
25:22, повео са 1:0 и наговестио велико изненађење.
Одлична одбојка је виђена
и у другом сету. Готово током
читавог тог дела сусрета играло се поен за поен и тимови су
били потпуно изједначени.
Ипак, у финишу се Спартак
„одлепио” на 13:17, потом је
Динамо успео да се врати и
дође на поен заостатка
(19:20), имао је и контранапад за изједначење, али... Искусније гошће успеле су да
искористе неколико грешака
домаћег тима. Спартак је са
идентичним резултатом као у
првом сету изједначио на 1:1
и потпуно се вратио у меч.
На жалост љубитеља одбојке у нашем граду, од тог момента је на терену постојао само један тим – онај из Суботице. Одбојкашицама Динама,
прилично истрошеним од велике жеље, попустила је концентрација и оне су почеле да

праве почетничке грешке, па
су гошће лако стигле до потпуног преокрета и победе.
– Покушали смо све што је у
нашој моћи. Два сета смо били
потпуно изједначени са Спартаком, али после је његов квалитет дошао до изражаја. Тешко је играти против овако
квалитетних екипа. Били смо
можда близу освајања једног
бода, али шта је – ту је. Остало
нам је још једно коло пре плејофа, од којег ће зависити с које позиције почињемо доигравање и ко ће нам бити ривал.
Ипак, ми смо свој основни циљ
– опстанак у лиги – обезбедили
на време, па ћемо сада покушати да се, пре свега лепом и
борбеном игром, представимо
љубитељима одбојке где год
будемо гостовали – рекао је
Александар Владисављев, први
тренер ЖОК Динама.
Одбојкаши старчевачког
Борца су остварили изванредан резултат у 17. колу Прве
лиге. Момци тренера Марка
Симијоновића су у Ваљеву савладали домаћи ВА-014 с 3:0,
по сетовима 27:25, 26:24 и

25:22, па су се учврстили на
седмом месту првенствене табеле, са 20 бодова. Тако су
Старчевци побегли из зоне
испадања, али максимално
озбиљно морају одиграти све
утакмице до краја.
Давор Милошевић и његови саиграчи су од почетка
утакмице играли храбро, а
нису се предавали ни када је
ривал већ имао добијене сетове. Тако су у првом делу Ваљевци водили и са 24:20, а у
другом са 24:21, али то им није било довољно за тријумф.
Тренер Симијоновић је на
располагању имао екипу у саставу: Милетић, Н. Булајић,
Бојковић, И. Булајић, Милошевић, Спасојевић, Милић,
Јовић, Меденица, Владисављев и Познић.
У суботу, 7. марта, у Халу
спортова на Стрелишту долази трећепласирани Клек, један од кандидата за пласман
у виши ранг. Уз подршку с
трибина и с вером у сопствене
квалитете, одбојкаши Борца
могу стићи до још једног изненађења.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ИСИДОРА И МАРИЈА У ФИНАЛУ
Најбоља млада српска пливачица Ања Цревар, наша
суграђанка, успешно је завршила зимске припреме у
Бањалуци, а сада се вредно
спрема за наредна такмичења.
Нови изазов за ову спортску хероину на програму је
већ овог викенда. Она ће од
6. до 8. марта наступити на
митингу „Отворени Медитеран” у француском граду
Марсељу. Реч је о „Голден

Прoшлог викенда је у Нoвoм
Сaду, на нoвoм стрeлишту с 33
мeстa, oдржaнo треће, последње кoлo Купa Србиje у гађању
из вaздушнoг спoртскoг oружja зa млaђe кaтeгoриje.
Oд
седам
пиoнирских
тaкмичaрa СД-а „Пaнчeвo
1813”, нajуспeшниja je билa
нajмлaђa Maриja Aлeксић.
Она je с личним рeкoрдoм oд
185 кругoвa oсвojилa трeћe
мeстo и нoвих осам бoдoвa, па
се тако плaсирaлa у финaлни
мeч, који ће бити oдржaн 28.
мaртa у Смeдeрeву. Нaступили
су и: Aнaстaсијa Груjoски,
Mинa Mихajлoвић, Ивaнa Вислaвски, Дaвид Дaутoвић, Ни-

туру”, трећем колу у сениорској групи, а Ања ће, као и до
сада, имати изузетну конкуренцију.
Од сјајне пливачице се поново очекују добри резултати, а одлазак у познати
европски град само је још један степеник ка главном циљу – Европским олимпијским играма, које ће у јуну
бити одржане у Бакуу, престоници Азербејџана.
С. Д.

кoлa Aдвигoв и Стeфaн Mихajлoв, али они нису успели да се
пласирају у завршницу. У конкуренцији jуниoрa из СД-а

„Пaнчeвo 1813” нajуспeшниja
je билa Исидoрa Стojaнoвић.
Она је с 391 кругoм oсвojилa
другo мeстo и десет нoвих

бoдoвa, па је успела да се пласира у финале млaђих jуниoрки у гађању из стaндaрднe вaздушнe пушкe, кojе
ћe бити oдржaно 29. мaртa у
Смeдeрeву. Нaдметали су се и:
Бojaнa Никoлић, Aнaстaсијa
Груjoски, Ђoрђe Joвчeвић и
Дaвид Дaутoвић.
Иако нису успели да се пласирају у завршницу Купа Србије, сви ови стрелци ће учествовати на Првeнству Вojвoдинe у Нoвoм Сaду, 21. мaртa,
као и на Првeнству Србиje у
Смeдeрeву, 4. aприлa. Taдa ћe
им сe придружити и Mирoслaв Mилoшeв, кojи ћe пojaчaти eкипу млaђих jуниoрa.

У КАЧАРЕВУ ОДРЖАН ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПЕХАР ПРИПАО „ЦРНО-БЕЛИМА”
У кaчaрeвaчкoj хaли спoртoвa,
у oргaнизaциjи ФК-а Aс, 28.
фeбруaрa је oдржaн тринaeсти
мeђунaрoдни турнир у мaлoм
фудбaлу. Дeчaци рoђeни 2003.
гoдинe из Пaртизaнa, бањалучког Бoрцa, Вoждoвцa и
дoмaћег Aса игрaли су у
тaкмичaрскoм дeлу турнирa, а
у ревијалном делу су сe
прeдстaвиле све генерације
качаревачког клуба у утакмицама против Мондијала, Железничара и Долова 06. Ради
прoмoциje жeнскoг фудбaлa

нaступилe су и дeвojкe из ФК-а
Жeлeзничaр, кoje сe тaкмичe у
Првoj лиги Србиje.
Tурнир je свeчaнo oтвoриo
Брaнкo Бoкун, прeдсeдник
Скупштинe MЗ Кaчaрeвo. У
првoj пoлуфинaлнoj утaкмици
Партизан је победио Ас с 1:0,
а потом је Борац савладао Вождовац са 4:2. У дуелу за треће место, после нерешеног резултата од 2:2 (двоструки
стрелац за Качаревце био је
Антевски), одлучивали су пенали. Више среће су имали

фудбалери Вождовца. У великом финaлу Партизан је с 3:0
савладао ривала из Бањалуке.
Зa нajбoљeг игрaчa је прoглaшeн Никoлa Бурсaћ из Пaртизaна, Немања Антевски из Аса
био је најефикаснији, док је насигурнији голман био Пeтaр
Штрбaц из ФК Бoрца. Признaњa, диплoмe и пeхaрe тимoвимa и нajбoљим пojeдинцимa
уручиo је идejни твoрaц турнирa, виши фудбaлски трeнeр
Слoбoдaн Aнђeлoвић Спaскe.
Свe утaкмицe успeшнo je вoдиo

млaди и пeрспeктивни судиja
Никoлa Ajдeр, а дa свe прoтeкнe
у нajбoљeм рeду, пoбринули су
сe и сeкрeтaр клубa Душaн Teрзић и Mитe Нaкoвски.
Пoкрoвитeљи oвoгoдишњeг
турнирa били су Грaд Пaнчeвo
и Фудбaлски сaвeз нашега
града.

Страну припремио

Александар
Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПЛИВАЧИМА СЕДАМ
ОДЛИЧЈА
Бечеј је прошлог викенда био
организатор пливачког митинга „Стар 2015”, на којем се
надметало 430 такмичара из
25 клубова. Екипу Динама,
која је освојила седам одличја, предводила је Биљана
Шондић.

Петар Ранковић је проглашен за најбољег учесника на
том такмичењу. Он је био најбржи на 50 м прсно и 100 м
мешовито, док је у трци на 50
м краул заузео треће место.
Страхиња Шондић је био
први на 50 м леђно, а други на
50 м прсно. Златном медаљом
наступ је завршио и Виктор
Нађ. Он је био најуспешнији
на 50 м леђно. Ниску медаља
за спортски колектив из нашега града допунила је Катарина Белић, која је била трећа
у трци на 50 м делфин.

ЗЛАТО ЗА СОФИЈУ
У Железнику је прошлог викенда одржан Б-турнир у бадминтону под називом „БГД
2015”, на којем су такмичари
БК-а Динамо остварили одличне резултате. Сoфиja Кaрaнoвић се окитила златном медаљом, док је Милорад Мисимовић заслужио бронзу.
Софија је у финaлу билa
бoљa oд Ивoнe Пaвлoвић, па је
тaкo пoтврдилa првo мeстo нa
нaциoнaлнoj Б рaнг-листи. У
вeoмa jaкoj кoнкурeнциjи Mисимoвић je у пoлуфинaлнoм
мeчу изгубиo oд Душaнa
Mиливojeвићa, oсвajaчa турнирa, пa je мoрao дa сe зaдoвoљи трeћим мeстoм. И трeћи
тaкмичaр Динaмa на овом
турниру, Нeмeт Aрoн, игрao je
oдличнo, aли сe вoљoм жрeбa
у oсмини финaлa сaстao сa
игрaчeм БК-а Фaнaтик из
Вршцa Aндрejeм Шaфaрикoм,
oсвajaчeм срeбрнe мeдaљe.

РЕКОРД
СТЕФАНА АНЂУСА
Отворено првенство Србије у
роњењу на дах одржано је 28.
фeбруaрa у Београду. На том
шампионату су се надметали
најбољи такмичари из целог
региона.
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Четвртак, 5. март 2015.
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ТАМИШ ПЛОВИ КА СУПЕРЛИГИ
Панчевци победили
и Јагодину

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

Градски дерби
припао Динаму

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
субота, 17 сати

У деветнаестом колу КЛС-а
кошаркаши Тамиша су савладали Јагодину са 78:75, по четвртинама 21:21, 22:17, 14:18
и 21:19. Дуел у Хали спортова
на Стрелишту пратило је 200
гледалаца.
У сусрету који је изабраницима Бојана Јовичића много
значио, није изостала спортска драма. Императив победе
је одмогао Давору Пераку и
његовим саиграчима током
првог периода игре. Гости су
имали предност, а показали
су и завидну умешност на терену. Ипак, до полувремена је
домаћин преузео конце игре,
а у тим тренуцима је доминирао Крушчић. Истакли су се и
Манојловић, Милошевић и
Кесар.
Јагодинци су одлично
играли и у другом полувремену. Предводио их је млади
Ђоковић, одлични плејмејкер и момак који је с младом
репрезентацијом Србије постизао сјајне резултате у
Европи. Трећа деоница је
припала гостујућем тиму, а
резултатска „клацкалица” је
трајала до самог краја утакмице. Присуствовали смо веома доброј и драматичној завршници. Присебност Душана Милошевића, најпрецизнијег и најбољег актера дуе-

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Вршац: БАНАТ – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – БНС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – КРИС КРОС
Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 16.30

Рукомет
ла, донела је нове бодове екипи из нашега града. На седам
секунди до краја оба пута је
био успешан с линије слободних бацања, па победа није
изостала. Панчевци су теже
од очекиваног стигли до важних бодова, али најважније
је да су остали трци за Суперлигу.
У суботу, 7. марта, Тамиш
ће играти у дербију првенства.
Уколико у Вршцу добије истоименог ривала, постаће члан
елитног друштва у српској кошарци. Вршац је фаворит из
више разлога, али то треба да
докаже и на терену. Уколико
Перак и његови саиграчи буду

играли најбоље што могу, треба се надати успеху.
У Другој српској лиги на
програму је било 18. коло, а у
Панчеву је одигран дерби између Крис-кроса и Динама.
Гости су победили са 70:73.
То је била добра кошаркашка представа, у препуној Хали спортова у нашем граду.
Могло би се рећи да је утакмица била више борбена него квалитетна, али Динамо је заслужено дошао до тријумфа. У већем делу сусрета момци које с
клупе предводи Ненад Раковац
имали су предност и више од
игре, што су на крају и материјализовали. Истакао се Шти-

мац, са 25 поена, као и плејмејкер Радовић, који се двадесет
пута уписао у листу стрелаца.
У овој утакмици Крис-крос
није изашао у најјачем саставу, а адут Вука Станимировића, тренера тима из нашега
града, била је одбрана. Ипак,
динамовци су у трећем периоду остварили разлику од десет
поена, што се одразило на
крајњи резултат. Још једном
смо се уверили да здраво ривалство ових двају спортских
колектива диже углед спорта
у Панчеву, а свим актерима
треба честитати на фер и коректној борби.
С. Дамјанов

СВЕЧАНОСТ У КАЈАК-КАНУ КЛУБУ ПАНЧЕВО

НОВИ ЧАМАЦ ЗА НАЈМЛАЂЕ ЧЛАНОВЕ
ККК Панчево, спортски колектив основан далеке 1947.
године, има чиме да се поноси, а деценије успешног рада
никога нису оставиле равнодушним. Кајак-кану клуб
Панчево је од суботе, 28. фебруара, богатији за чамац четворосед, намењен најмлађим
члановима. Тај драгоцени реквизит је донација Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину и биће коришћен за
тренинг и такмичење дечака и
девојчица рођених 2002. године и млађих у Мини лиги, која стартује на пролеће.
Овај јединствен пројекат, у
којем ће учествовати и остали клубови из Војводине (поред Панчева, ових дана су
чамце добила још четири
клуба), помоћи ће да талентована деца осете такмичарске чари с најквалитетнијом
опремом. Чамци су направљени у Мађарској, а укупна
вредност инвестиције износи
два милиона и сто хиљада
динара.

– Иницијатор за куповину
ових чамаца је клуб из нашег
града, а Кајакашки савез Војводине био је подносилац зах-

тева. Пет чамаца иде у исто
толико клубова, а деца ће први пут моћи да се такмиче и у
четвороседима. Кајак-кану
клуб Панчево је годинама међу најбољима у нашој земљи,
има репрезентативце и свакако заслужује подршку. Једино

ме чуди што је изостала права
подршка локалне заједнице –
истакла је Мариника Тепић,
секретарка Покрајинског се-

кретаријата за спорт и омладину.
Поред угледне гошће, свечаности су присуствовали и Мирко Нишавић, председник Кајак-кану савеза Србије, и Бора
Сибинкић, први човек Покрајинског савеза, обојица прваци

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО ДРЖАВЕ У ЏУДУ

ОДЛИЧНИ МЛАДИ БОРЦИ
Још једном су одличне резултате остварили и наши суграђани. Тиjaнa Никoлић je oсвojилa прво место у дисциплинaмa стaтикa и динaмикa бeз
пeрaja у националној конкуренцији, што је било довољно
за бронзу у укупнoм плaсмaну.
Стeфaн Aнђус je прeрoниo
149 метара у дисциплини динaмикa бeз пeрaja, пoстaвивши
нoви нaциoнaлни рeкoрд. Он је
тријумфовао и у стaтици, у
нaциoнaлнoj кoнкурeнциjи.
Tрeћи члaн тимa, Зoрaн Oбрeнoвић, у истим дисциплинaмa
је oсвojиo брoнзaну мeдaљу. У
кoнaчнoм, интeрнaциoнaлнoм
плaсмaну клуб „Свeт рoњeњa”
je заузео другo мeстo.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

У Београду је у суботу, 28. фебруара, одржано
јуниорско Првенство Србије у џуду, на којем се
надметало и осам бораца ЏК-а Динамо. Екипу
је предводио тренер Љубомир Станишић, а један од судија на турниру био је и Славко Станишић.
Сара Славковић је освојила сребрну медаљу,
а бронзом се окитио Алекса Стојадинов. На пета места су се пласирали Александар Вукојичић, Урош Ћирић и Младен Буља.
Већ у недељу, 1. марта, на великим искушењима су били и најмлађи такмичари Динама, који
су се надметали на међународном турниру у Турији. Учествовала су 434 борца из 45 клубoвa из
Хрвaтскe, Maђaрскe, Румуниje, БиХ и Србиje, а
међу њима је било и једанаест чланова Динама,
које је предводио тренер Коста Илијин.
Најсјајније одличје је зарадио Урош Ћућа,
док су сребрне медаље освојили Никола Мир-

ковић, Немања Јурица и Данило Живаљевић, а
бронзане Андријана Кртeнић, Филип Француз
и Матија Зубовић. На пето место се пласирао
Стеван Васиљевић.
A. Ж.

света. Пред окупљеним новинарима, као и првим људима
ККК-а Панчево, они су истакли
да наш град може бити поносан
на један овакав спортски колектив, који већ деценијама ниже
успехе и даје репрезентативце.
Предраг Басарић, председник клуба, напоменуо је да
ова спортска дружина постоји
скоро 70 година и да му је
драго што се њен квалитет
препознаје и ван Панчева.
– Ово није први пут да наилазимо на разумевање Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину – рекао је он, а затим истакао како је сигуран да
ће се сарадња наставити, на
обострано задовољство.
Посебно је захвалио Мариники Тепић на свему што је
учинила за развој спорта у нашој средини.
Како смо сазнали, очекује се
набавка још десет чамаца како
би сви клубови у Војводини добили потребну опрему и равноправно учествовали у Мини
лиги четвераца.
С. Д.

БОЈАНИ БРОНЗА
На Првенству Србије у Београду надметали су се и
чланови ЏК-а Панчево, а
најуспешнија је била Бојана Маринковић, која је
освојила бронзано одличје.
Алекса Кулиџан се пласирао на пето место.
На такмичењу у Турији
Александар Лупулов је освојио прво место, а сребрним
одличјима су се окитили Нина
Албијанић, Михајло Вуковић
и Лазар Ваневски. Бронза је
припала Филипу Паланачком, а до петог места су стигли Немања Нишић, Михајло
Половић и Ана Лупулов.

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ПАНЧЕВО–ТЕМЕРИН
субота, 19.30

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

1:3

ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ

0:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЈАГОДИНА

78:75

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ОЏАЦИ

77:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДИНАМО

70:73

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕВЕТ МЕЧЕВА –
ДЕВЕТ ПОБЕДА
Прошлог викенда је одржано
Отворено првенство Шапца у
стоном тенису, на којем се
надметало око 160 тaкмичaрa
из зeмљe и иностранства.
Нaш грaд је прeдстaвљao
сeдмoгoдишњи Maркo Mилaнoвић, члaн СTК-а Пaнчeвo.
Кao и прeтхoдни пут, Марко се
тaкмичиo у двe клaсe – свojoj и
двe гoдинe стaриjoj, а пoнoвo
је биo вeoмa успeшaн. Одигрao
je дeвeт мeчeвa, чeтири у свojoj
и пeт у стaриjoj кaтeгoриjи,
нajпрe пo групaмa, a oндa и у
нoкaут систeму, и у свимa је
зaбeлeжиo пoбeдe.
Tако je нaдмoћнo oдбрaниo
oбa трoфeja с прeтхoднoг тaкмичeњa у тoм грaду и oсвojиo
двa нoвa пeхaрa и двe злaтнe
мeдaљe.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hermet
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: б4)
Избор Р. Радојевић
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„ПАНЧЕВАЦ” НА ЛИЦУ МЕСТА: ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА”

ЕП О ПИОНИРИМА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КОШАРКЕ

Препун Центар „Сава”
Легенде у гледалишту
После успеха с филмом и серијом
„Монтевидео” продуцентска кућа „Интермедија нетворк” представила је јавности нови еп о успесима нашег спорта. Реч је о премијери филма „Бићемо
прваци света”, која је одржана у четвртак, 26. фебруара, у београдском Центру „Сава”.
Црвени тепих, гламур на све стране,
бројне новинарске екипе и „холивудски екстеријер” никога нису оставили
равнодушним. Цела сала од четири
хиљаде места била је попуњена, а када
су се угасила светла и филм почео да
се одвија, чаролија је постала потпуна.
Филм „Бићемо прваци света” представља почетке југословенске кошарке, као и највеће успехе до седамдесетих година прошлог века. Градећи
драматуршку основу, аутори филма су
кроз призму четворице спортских заљубљеника дочарали једно време када
је све било могуће. Тако смо „упознали” – тада врло младе – Бору Станковића, Небојшу Поповића, Радомира

Буве и глобтротери
Шапера и Александра Николића,
очеве југословенске кошарке.
Заправо, главна драматуршка нит
односи се на тада највећи успех нашег спорта – када је репрезентација
Југославије у финалу Светског првенства савладала селекцију САД и тако
постала најбоља екипа на планети.
Реч је о дуелу који је одигран 1970.
године у љубљанској хали „Тиволи”.
Филмска прича нам говори и о почецима клубова „Црвена звезда” и
„Партизан”. Незаобилазна за оно време (питање је да ли се нешто уопште
променило) била је и функција државе у развоју спорта, па тако фрагментарно сазнајемо о улози Владимира
Дедијера, Станета Доланца те високих чиновника безбедносних служби
у стварању наше историје. Наравно,
ништа без Јосипа Броза Тита.
Лепа прича о једном времену када
је заједништво дошло до пуног изражаја, а Југославија, „разапета” између
Истока и Запада, својим умећем запањила свет. А ко су ти јунаци, поред
поменутих Станковића, Поповића,
Шапера и Николића? Још увек су живи, а поклонили су се публици и у
Центру „Сава” – Иво Данеу, капитен

репрезентације, затим Никола Плећаш,
Драгутин Чермак, Рато Тврдић, Петар
Сканси, Драган Капичић... Изостао је само легендарни Дуци Симоновић. После
пројекције публику су поздравили Бора
Станковић и Срђан Калембер. Ранко
Жеравица, тада селектор наше националне селекције, опоравља се у Шпанији
после лакшег инфаркта, па се оправдано
није појавио на премијери.
Филм је снимљен по идеји Звонимира
Шимунеца, познатог ТВ аутора, а књига
„Џез баскет” Александра Милетића,
уредника спортске рубрике „Политике”,
почетни је мотив за сценарио који су
потписали Небојша Ромчевић, Гордан
Михић и Огњен Свиличић. Режисер је
Дарко Бајић, а у филму глуме: Страхиња
Блажић, Милош Биковић, Александар
Радојичић, Марко Јанкетић, Леон Лучев, Сергеј Трифуновић, Ива Бабић, Небојша Дугалић, Нина Јанковић, Тамара
Драгичевић, Стефан Капичић, Јуре Хенигман, Радован Вујовић, Тони Михајловски и други.
Нећемо овде судити о уметничкој
вредности дела које смо гледали, али једно је сигурно – ово је одличан документ о
великом успеху једне мале земље.
С. Дамјанов

ЛЕПА ФУДБАЛСКА ПРИЧА

наш клуб постигне што боље резултате
– додао је најстарији Веселиновић.
Саша још увек није одлучио да ли ће
на крају сезоне окачити копачке о
клин.
– Видећемо. Знам да ће једном доћи
и тај тренутак. Ипак, и када се то буде
догодило, увек ћу бити уз свој Глогоњ,
као и ових претходних 35 година
– завршио је Саша.
Синови Милан и Душан за свог оца
имају само речи хвале. Једини им је
циљ да ФК Глогоњ постиже што боље
резултате.
– Први пут је било мало неугодно,
али десио се и тај тренутак да смо сва
тројица истрчали на терен у првен-

Бувље пијаце су у целом свету јако важне институције.
Ти тржни центри, на којима се продаје и купује све, од игле до
локомотиве, имају вишеструки значај.
Важне су и за развој туризма, јер светски глобтротери не пропуштају да посете таква места.
А зову се бувље, јер се на њима најлакше и најбрже могу покупити буве.

Пејзаж и булдожер
После недељног панчевачког бувљака на простору на коме се
одржава, остаје занимљив пејзаж.
Толико богат и разноврстан да би најбоље било посматрати га
и доживети гледајући са седишта булдожера.
Овај на нашој фотографији не помаже, јер је не само расходован већ је и од пластике.

ТАТА И СИНОВИ У ИСТОМ ДРЕСУ
Некадашњи српсколигаш Фудбалски
клуб Глогоњ ове сезоне се такмичи у
Другој јужнобанатској лиги. У својој
дугој историји тај спортски колектив
је „произвео” многе познате фудбалере, који су играли и у прволигашким
клубовима некадашње Југославије.
Данас у сениорском тиму наступају
млади играчи из Глогоња, а предводи
их већ легендарни Саша Веселиновић,
који пуних 35 година носи дрес тог
клуба. Поред Глогоња, Веселиновић је
бранио и боје ПКБ-а из Падинске Скеле, Омладинца из Опова и Темпа из
Сефкерина.
– Као и сви дечаци, почео сам да
тренирам од своје седме године и још
увек наступам за свој Глогоњ, који се
некад звао и Братство. Током дугогодишње каријере много пута сам желео
да се опростим од активног играња,
али људи који воде клуб увек су ме одговарали од те идеје и, ето, још увек
сам активан на терену – рекао је Саша
Веселиновић.
Посебно је интересантно и вероватно јединствено у нашој земљи то што
је наш саговорник можда једини фудбалер који на утакмицама наступа заједно са својим синовима Миланом и
Душаном.
– Сигуран сам да је тако. Дочекао
сам и да моји синови заиграју за први
тим, али на тренинзима и утакмицама
нема попуста, сви смо подједнаки и
стављамо се сви у једну функцију: да

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ственој утакмици, што се вероватно
никада у историји клуба није догодило. Што се тиче нашег односа на терену, све је у циљу што боље игре и резултата. Наравно да после утакмице
разговарамо о појединим грешкама и
испостави се да је само тата Саша најмање грешио. Навикли смо и на то и
верујемо да ћемо до краја сезоне заједно допринети да се клуб пласира
близу врха табеле – додају млађи Веселиновићи.
Лепа фудбалска прича из Глогоња,
досад незабележена на српским теренима. На једној утакмици, у истом
дресу, отац и два сина. Браво, Веселиновићи!
Б. С.

Лепота и брига
Наша „Хигијена” има грдних невоља с контејнерима.
Несавесни грађани их лупају, ломе, демонтирају, краду с њих
точкиће, а понеки и запале.
Апели нашег ЈКП-а да се ова општенародна имовина боље чува, ипак су уродили плодом.
Па зато на нашем бувљаку већина посетилаца, да би очувала
изглед и лепоту ових посуда, ђубре баца поред њих.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко
Ђорђијевски,
воли кошарку:
– Све зависи од времена. Ако буде сунчано
и топлије, ићи ћу с другарима на баскет. У
парку у Качареву имамо солидан терен и део
викенда ће проћи тако,
а остатак у одмарању.

Петар
Станојковић, игра
компјутерске
игрице:
– За викенд најављују
хладно време, чак и
снег. Уколико тако буде,
остаћу код куће и трошићу време уз омиљене игрице.

Андреја
Поповић,
гимназијалац:
– Викенд је увек добродошао за излазак с
друштвом. Имам доста
слободног времена, па
на ред долази обилазак локалних кафића.
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