
У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 12. МАРТА 2015.

Хроника
Лекари у улози
мађионичара

» страна 8

цена 40 динара
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Број 4600, година CXLVI

Изгласан ребаланс буџета
од 377 милиона динара

Шта је истина о промени
на челу „Грејања”?

Одборници локалног парламента
усвојили су у среду, 11. марта, реба-
ланс буџета и изабрали вршиоца ду-
жности директора ЈКП-а „Грејање”
након што је Миодраг Лазић, према
званичној верзији, поднео оставку на
ту функцију. Уз одлуку о ребалансу
изгласано је још неколико пратећих
докумената који се односе на измене
програма пословања и финансијске
планове свих буџетских корисника
који ће из увећаног износа у градској
каси добити додатни новац. Опозици-
ја је још раније одустала од доставља-
ња амандмана на ребаланс правдају-
ћи то чињеницом да власт унапред
одбија њене предлоге за измене плана
расподеле јавних средстава. Овог пута
опозициони одборници, оличени у
ЛСВ-у, нису желели ни за говорницом
да коментаришу предлог ребаланса.

Предраг Живковић, градски већ-
ник за финансије, образложио је ви-
сину и начин расподеле средстава
који су увећали градску касу за 377
милиона динара. Он је поновио до-
бро познате податке о томе да је од
прошле године остало неутрошено
укупно фантастичних 904 милиона
динара, што је више од петине буџе-
та за 2014. годину. Живковић је обја-
снио како је од тог износа 523 мили-
она одмах пренето у овогодишњи бу-
џет, а сада се ради о расподели пре-
осталог салда.

Вишак као проблем
Једину критику упутио је Рајко Мијо-
вић из СДПС-а, који је рекао да је
предлог лош, јер не пружа довољно
елемената на основу којих би одбор-
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ници могли да одлучују о предлогу,
нити да стекну јасну слику о томе да
ли је политика власти добра или није.

– Забрињава то што су из 2014.
остала неутрошена велика средства.
Све јавне набавке које нису капитал-
не морале су да буду завршене до
краја прошле године. Уколико би се
наш рад вредновао на реализованим
плановима, онда бисмо добили не-
прелазну оцену – рекао је Мијовић.

Он је замерио и то што не постоји
било каква званична оцена о томе ко
је крив за овакво стање, али је, упр-
кос свему, на крају гласао за реба-
ланс. Живковић није реаговао на ове
замерке, али је након седнице, на
захтев новинара да одговори на Ми-
јовићеве оцене, рекао како треба пи-
тати буџетске кориснике зашто нису
трошили новац.

– Наше је да определимо средства,
а најбоље је да питате буџетске кори-
снике због чега их нису трошили. Ра-

ди се о 200 милиона динара – рекао
је Живковић.

Недоречена биографија
Живу дискусију изазвало је, како се
и очекивало, именовање Сандре Бо-
жић за вршиоца дужности директора
„Грејања”. Претходно је те функције
разрешен Миодраг Лазић, који је
поднео оставку. Драгана Петровић,
одборница СНС-а, прочитала је био-
графију Божићеве у којој је наведено
како је на Факултету политичких на-
ука у Београду стекла звање дипло-
мираног политиколога за међуна-
родне послове и да завршава мастер
рад на тему „Енергетска безбедност
земаља југоисточне Европе”.

– Радно искуство је годинама сти-
цала као менаџер у међународним
компанијама. До марта 2015. је била
део успешног менаџерског тима грч-
ке нафтне компаније, једне од ли-
дерских у југоисточној Европи, у ко-
јој је била задужена за координацију

Дугови блокирали
примопредају
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са институцијама Владе Србије –
прочитала је Петровићева.

Она је додала да је нова директор-
ка „Грејања” од 2013. до именовања
обављала функцију председнице
Надзорног одбора тог предузећа, те
да је оно успешно завршило прет-
ходну пословну годину и очувало
квалитет својих услуга. Међутим,
није навела у којим је то компанија-
ма радила нова директорка, нити ко-
лико година.

Божићева се није обратила одбор-
ницима и јавности да би бар у гру-
бим цртама изнела своје планове, а
доскоро је то био обичај. Она се само
накратко појавила на галерији Скуп-
штине и убрзо напустила салу. На
питање новинара због чега се није
обратила Скупштини, Видосава Ви-
деновић (СНС) је одговорила да је
довољно што је прочитана биогра-
фија, а да ће Божићева, „уколико бу-
де потребно, касније представити
своје планове Скупштини”.

Ко „мучи црнце”?
Лигаши Оливер Петковић и Владан
Кељевић затражили су од власти да
достави доказе о томе да Божићева
испуњава законске услове за дирек-
торску функцију у виду најкраће
трогодишњег радног искуства и дво-
годишњег стажа на руководећој
функцији. Петковић је изјавио како
скупштинска већина изменом Ста-
тута „Грејања”, која је омогућила да
фирмом управља политиколог, „по-
кушава да обесхрабри стручњаке у
овој области да се пријаве на будући
јавни конкурс за избор директора”.

Одговорила је најпре Зденка Јо-
кић (ДСС), председница Кадровске
комисије, рекавши лаконски да Бо-
жићева испуњава све законске кри-
теријуме.

» Наставак на страни 5

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

СКУПШТИНСКЕ ЖМУРКЕ И ЛАКИРОВКЕ

На самом улазу 

у Панчево налази 

се један велики украс.

На керамичкој 

табли пише:

„Дарујемо вам ово 

велико срце.

Моје срце је као и

твоје.

Овде се гнезде сви 

наши снови.

Сваки делић на 

њему исткан је нашом

љубављу.

Људи са истим 

потребама:

Оља Милошевић, 

Ервин Пал, Гордана Про-

ле, Наташа Бојић, Алек-

са Пријовић, Маја Урбан,

Марија Николић, Јелена

Бубало, Миљана 

Цицимил, Зорана

Крстић, Мики Остојић,

Славица Пасер, Милица

Уивар.

Комадиће, као 

највећу драгоценост, 

сложила вајарка Ивана

Ракиџић Крумес.”

Ко каже да у нашој 

вароши нема ничег лепог?

МЕСТО ГДЕ СЕ ГНЕЗДЕ СНОВИ



јер би могло да подразумева и само-
проглашену републику Косово (чо-
век је из Пећи), мада је код таквих
„домовина” углавном тамо где им је
и имовина (дворци на Дедињу), као
и прилика за ново и безболно увећа-
вање богатства.

Вест о повратку, међутим, никога
не би требало да чуди јер, ако изу-
змемо гласине о томе како је управо
он финансирао предизборну кампа-
њу Српске напредне странке, чиње-
ница је да његова супруга Миланка и
брат му Драгомир седе у скамијама
Скупштине Србије, у коју су ушли
баш преко листе СНС-а. Још ако се
то повеже са све гласнијим најавама
о повратку Мире Марковић и све че-
шћим причама, фељтонима и мемо-
арским белешкама о томе како је
Слободан Милошевић у ствари био
херој, праведник, патриота и једини
прави државник од Тита наовамо,
ето нам светле будућности.

Наравно, млађима је сада тешко
објаснити све „резултате” владавине
поменутог брачног пара и све оно
што се догађало деведесетих година
прошлог века. Како им сликовито
описати санкције, несташице, најве-
ћу хиперинфлацију у историји,
пљачку пирамидалних банака изве-
сне Дафине и некаквог Језде, одно-
шење милијарди марака на Кипар,
ескадроне смрти који су харали Ср-
бијом у режији тајних служби, бра-
тоубилачке ратове „у којима нисмо
учествовали”, процват криминала,
слављење разбојника као највећих
патриота, крах привреде и економ-
ски суноврат, политичка убиства, не-
виђену пљачку свих националних
ресурса, опште осиромашење, „бого-
ве” на царинским прелазима, шверц
цигарета, нафте и наркотика дозво-
љен само одабранима, бомбардова-
ње и уништење...

Таква прича трајала би данима, а
за то млади немају стрпљења. Ствари
се полако заборављају, а главни и
епизодни глумци тог доба се, изгле-
да, постепено враћају на место зло-
чина. З. Сп.

Ој, Србијо, 
међу старлетама!

Е, само нам је још то фалило! Нова сезона ријалити програма на ТВ
екранима је отворена а да стара није ни затворена. Поново ће разно-
разне старлете и „старлетани”, Мице, Цице и свакојаке „уметнице”
полуобнажене да врцкају у многим дневним собама. Ај што ће да
врцкају (јер друго и не знају да раде), ал’ што ће, онако убеђене у сво-
ју богомдану памет, покушавати исту да пренесу младим нараштаји-
ма у паузи између позиционирања силиконских атрибута у фокус ка-
мере и таласања сумњиве врсте под „јорган планином”. Здушно ће им
у тој работи помагати мишићави манекени, пензионисане кафанске
певаљке и певачи и којекакви анонимуси покупљени на пијацама
људскога шкарта. Министру Тасовцу се диже коса на глави. Ургира да
се то дно од програма укине и забрани.

Слажемо се, дилеме нема. Уместо овакве Содоме и Гоморе, какву
нико с бар једном вијугом међу ушима неће пратити, предлажемо да
се нови серијал чувеног ријалитија „Survivоr” сними код нас.

Ево сценарија: учествујемо сви ми, грађани Србије. Живимо у изо-
лацији, у крајње нехуманим условима. Храну, воду, средства за хиги-
јену и друге потрепштине довољне за једну недељу распоређујемо на
читав месец. Свакодневно нам прете разне природне катастрофе, по-
пут поплава (радни назив епизоде: „Обреновац”) и снежних олуја
(радни назив епизоде: „Фекетић”). Препуштени смо сами себи. Свако
ново јутро доноси ново непријатно изненађење и још тежи изазов.
Подељени смо у нешто налик племенима, која међусобно одмеравају
снаге и не презају ни од чега у борби за доминацију. На крају побеђу-
је једно племе, које потом поставља правила потлаченима. А онда на-
стају крваве борбе за превласт у оквиру најнадмоћнијег племена, јер
предводник може бити само један... Хм, чекајте мало! Па све ово зву-
чи некако познато, зар не? О да, рођаци, „Опстанак у Србији” се из-
гледа увелико снима. Не знамо до када ће трајати преживљавање, ни
која ће светска медијска кућа откупити права на толики број епизода
који је прешишао и чувену „Малу невесту”, али једно је сигурно: ова-
кав „Survivor” заледиће крв у жилама чак и најватренијим заљубље-
ницима у тај серијал.

Збиљу на страну, даљински у руке и прст на црвено дугме. Уклони-
те гологузе пропалитете из свог видокруга, не дозволите да вас разни
парови, велика браћа, штале и остали шљам ометају у борби за голи
живот.

Ако вам је ипак телевизија једина разонода и не бисте се лако од-
рекли шарених и ускоро дигитализованих слика, одаберите неки од
спортских канала. Ту нас још срећа није напустила, па Србија и Пан-
чево имају много оних који су ту да нам реанимирају радост и мор-
нарским чворовима увежу покидане живце. Навијајмо за Ивану Шпа-
новић, Новака Ђоковића, Асмира Колашинца, Филипа Крајновића,
Душана Борковића, Ању Цревар и остале наше дике. Они су вредни
сваког секунда сваког дана проведеног испред екрана.

**  ** **
У време када се доносе нови медијски закони у „ријалити” Србији и
када многим медијским кућама, па и нашој, прети мач обавезне при-
ватизације, или, не дај боже – катанац, штампарска боја се суши на
4600. броју „Панчевца”, најстаријег живог недељника на Балкану. 

Умиру „Кикиндске новине”, одлаже се нова емисија Бранкице
Станковић, „Утисак недеље” је прекрила прашина, РТВ Панчево по-
пут усамљеног дављеника на пучини дозива упомоћ...

Какав ли ће бити наш 5000. број, који треба да изађе за неких се-
дам година? Ко ли ће га уређивати? Да ли ће се уопште штампати?

Нећемо морати да чекамо толико дуго на прелиминарне одговоре:
закон је неумољив и каже да приватизација мора бити завршена до
јула. Ево, само да се реше важнији проблеми – они већ поменути с
порно-паровима, псовкама међ кравама и топлом великом браћом,
па ћемо и ми мали и небитни ваљда доћи на ред. Надамо се – не за
(у)кла(ња)ње.

Живи били... пардон – преживели, па видели!

киндских” се тражи десет пута већа
сума. Тиме ће оне, у ствари, бити у
претплати и тек након тога би могао
да се тражи повраћај пара. Невиђена
небулоза!

Нису им помогле ни молбе, ни
жалбе, чак ни то што су се за њихов
случај заинтересовали министар
Иван Тасовац и његов помоћник Са-
ша Мирковић. Свирепи порезници
овог пута су били неумољиви: мора
да се плати и – шлус! Из тог разлога
активирана је принудна наплата, па
је издавачу листа из севернобанат-
ског града рачун блокиран већ три
месеца. Уз помоћ пријатеља, грађана
и других довијања, на једвите јаде је
издато неколико бројева, али ствар
је догорела до ноката: нема се ни за
пуко функционисање – плате, хоно-
раре, телефонске рачуне... Најгоре
од свега је то што због такве ситуа-
ције „Кикиндске” нису могле ни да
се појаве на актуелним конкурсима,
преко којих би намакле нешто пара
за даљи рад.

Све у свему, мрачни парадокси да-
нашњице надвили су се на још један
пристојан локални медиј. То је у ви-
ше наврата у својој историји искусио
и наш лист, а последњи пут пре тач-
но сто недеља. „Најстарији” се и тада
натчовечанским напорима одупрео
атаку, али да ли ће то успети и коле-
гама из „Кикиндских”, тешко је
прогнозирати у ова чађава, боље ре-
ћи – „ружичаста” времена...

Таква је „правда” – неко мора да
цалне унапред и упркос грешци, а
неко ни оно што је одавно дебело
„скривио”...

Ј. Ф.

Повратак на 
место злочина

Полако се, прво у режимским меди-
јима, припрема терен за повратак
Богољуба Карића, „контроверзног
бизмисмена” и лидера странке По-
крет снага Србије, у домовину. То
„домовина” није баш сасвим јасно,

Држ’те се, 
„Кикиндске”!

Одавно је познато да је држава не-
ком мајка, а неком маћеха, боље ре-
ћи – вештица! Тачније, овог пута је
реч о пореској управи!

О чему се заправо ради: док се
моћној „ведети” електронског ме-
дијског простора – Митровићевом
„Пинку”, изналазе сви (не)могући
начини, односно чланови закона за
одлагање (или чак опраштање) при-
нудне наплате стварних, и то више-
милионских пореских дугова, не по-
стоји „сила” која ће маленим (и
„претерано” слободоумним) „Ки-
киндским новинама” пролонгирати
насилно скидање с рачуна аконтаци-
је пореза на добит (о томе је писано
и у саопштењу на страни 4).

Да зло буде веће, ради се о грешци
која је утврђена још у септембру и
према којој је поменутом локалном
листу зарачуната сто педесет пута
већа сума на име пореза на добит. У
прошлој години тај износ је требало
да буде око 6.000 динара, а од „Ки-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Травица из бетона за дику, моторче за понос.

У среду, у Улици браће Јовановић, око подне 

Снимио Никола Стоилковић
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ААллееккссааннддаарр  ЖЖииввккооввиићћ
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• Направили смо оштар политички заокрет и од тада се 
вртимо укруг.

• Узалуд порезници чешљају имовину политичара. Она је 
одавно фризирана!

• Кад решимо горуће проблеме, дићи ћемо се из пепела.
• Лав је цар животиња, али је човек ипак највећа звер.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИСТИНУ НАМ ДАЈУ НА КАШИЧИЦУ, АЛИ ЗАТО ЛАЖ МОЖЕМО ДА

КОНЗУМИРАМО У НЕОГРАНИЧЕНИМ КОЛИЧИНАМА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Предавање под називом
„Оздрављење уз активирање
гена живота” биће одржано
у петак, 13. марта, у читао-
ници Градске библиотеке
Панчево. О томе колико су
исхрана и начин живота ва-
жни у превенцији и лечењу
малигних болести, колико

пресна храна утиче на поја-
ву тумора и шта о томе каже
званична медицина, говори-
ће прим. др Боро М. Вуја-
син, специјалиста гинеколо-
гије и акушерства и оснивач
удружења „Брег”. Предавање
почиње у 18 сати, а улаз је
слободан. И. П.

Од 10. до 15. марта у
Културном центру Панче-
ва биће приказано пет
филмова с недавно завр-
шеног „Феста”. На репер-
тоару су остварења: „Беле
ноћи поштара Алексеја
Трјапицина” (Русија), 

„И даље Алис” (САД),
„Краљица и земља” (САД,
УК), „Потрага” (Француска,
Грузија) и „Џимијева дво-
рана” (УК, Ирска, Францу-
ска). Улазнице за филмове
коштају 200 динара.

Д. М.

ПРЕД ПАНЧЕВАЧКОМ ПУБЛИКОМ

Филмови са „Феста”

Седиште као највећи
непријатељ

Следи трка у Мароку

Нajбoљи српски aутoмoбилис-
тa, наш суграђанин Душaн
Бoркoвић, веома добро је oт-
вoриo свojу другу сeзoну у
Свeтскoм шaмпиoнaту туринг
aутoмoбилa (WTCC). Попу-
ларни Дуца је упркoс зaбрaни
лeкaрa, као и инсистирaњу
oргaнизaтoрa дa потврди да
вoзи нa сoпствeну oдгoвoр-
нoст, зaузeo једанаесто место у
првoj трци зa Вeлику нaгрaду
Aргeнтинe. У нaдмeтaњу зa
„Yokohama Independents Tro-
phy” Бoркoвић je прву трку
зaвршиo кao пeтoплaсирaни,
изa Mихeлицa, Чилтoнa, Дас-
тea и Ридлa, па је oсвojиo првa
чeтири бoдa.

Душан је у квалификација-
ма заузео тринаесто место,
али је и поред засад нeрeши-
вих пoтeшкoћa сa сeдиштeм
успeo дa извeзe читaву трку и
пoпрaви плaсмaн зa двe пoзи-
циje. Наш ас нa aутoдрoму
„Teрмaс дe Риo Хoндo” ниje
мoгao дa рaчунa нa удoбниjи
пoлoжaj у свoм aутoмoбилу,
штo je прoблeм с кojим ћe сe
сусрeтaти дo дaљeг, иако члa-
нoви ФИA, JAС, „Хoндe”, aли
и читaвe WTCC сeриje пoку-
шaвajу дa му oмoгућe рaвнo-

НАДМЕТАЊЕМ У АРГЕНТИНИ ПОЧЕЛА НОВА СЕЗОНА У СВЕТСКОМ ШАМПИОНАТУ 
ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ДОБАР СТАРТ УПРКОС ПРОБЛЕМИМА

Четвртак, 12. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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прaвaн трeтмaн сa oстaлим
вoзaчимa.

Ипaк, у трци из кoje су збoг
вeликих нaпoрa испaли дaлe-
кo искусниjи Рoб Хaф, Хугo
Вaлeнтe, Toм Кoрoнeл и Џејмс
Toмпсoн, Дуца je кoнстaнтнo
дoбрoм вoжњoм успeo дa од-
лично стартује и напредује зa
нeкoликo пoзициja. Moћни
„ситроени”, којима су упра-
вљали Лoпeз, Mилeр и Лoeб,
сувeрeнo су oсвojили првa три
мeстa, успели су да нaдoмeсте
лoшиjи старт, пa je Дуцa пao

нa 14. мeстo. To, мeђутим,
ниje oбeсхрaбрилo нашег су-
грађанина, он је успео да дође
до једанаестог места, нa сaмo
jeдну пoзициjу дaлeкo oд oсвa-
jaњa првoг бoдa у гeнeрaлнoм
плaсмaну у нoвoj сeзoни.

Друга трка је наговестила
бољитак, будући дa je Бoркo-
вић, упркoс вeликим бoлo-
вимa, успeo дa уђe у „тoп 10”,
на једно од места с којег се
освајају бодови. После првoг
инцидeнтa нa стaзи, када је
Toм Кoрoнeл излeтео, Дуца сe

дoчeпao oсмe пoзициje, потом
је вишe нeгo изнурeн oдoлe-
вao прaтиoцимa, aли je у слe-
дeћeм кругу Чилтoн успeo дa
гa прeстигнe. Тo je пoкушao и
Ридeл, a кaдa je Бoркoвић oд-
биo нaпaд, Швeђaнин гa je
удaриo oтпoзaди и избaциo га
из тркe, будући дa je његова
„хoндa” прeтрпeлa велика oш-
тeћeњa. 

Слeдeћa рундa WTCC-а биће
на програму 19. априла. Тада
ће се возити за Велику награду
Марока.  A. Живковић

ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

О превенцији 
малигних болести

Документарни филм „У име
народа!” Зорице Маринковић
биће приказан у Културном
центру у четвртак, 12. марта,
од 18 сати, након чега ће би-
ти приређена трибина на ко-
јој ће учествовати Љиљана
Пекић, Перо Симић, Срђан
Цветковић и Саво Јовић. Реч
је о екранизацији прве изло-
жбе о дугогодишњим табу те-
мама: ликвидацији „народ-
них непријатеља” након Дру-
гог светског рата, политич-
ким суђењима, Голом отоку и
другим логорима, и прогону
кулака у време принудног от-

купа и колективизације.
Остварење обилује аудио, ви-
део и документарним запи-
сима, уз стручно вођење ауто-
ра др Срђана Цветковића
кроз поставку. Филм је прот-
кан утисцима и коментарима
о изложби многих јавних
личности, историчара и
уметника који о теми говоре
из различитих идеолошких
аспеката, а међу њима су Ду-
шан Ковачевић, Горан Мар-
ковић, Јелисавета Карађорђе-
вић, Перо Симић, Предраг
Марковић, Лазар Ристовски
и други. Д. М.

ФИЛМ И ТРИБИНА

У име народа

Секретаријат за јавне слу-
жбе и социјална питања
позвао је родитеље да при-
јаве децу која наредне
школске године треба да
пођу у први разред. Шко-
ловање је обавезно за све
малишане рођене од 1.
марта 2008. до краја фе-
бруара 2009. У први разред
основног образовања могу
се уписати и деца старија
од седам и по година која
су због болести или из дру-
гих оправданих разлога
била спречена у томе.

Пријављивање деце биће
обављено у образовним уста-
новама у априлу, а упис је
заказан за мај 2015. године.
Родитељи/старатељи треба
да доставе школама потврду
лекара да је дете здравствено
способно за полазак у шко-
лу, извод из матичне књиге
рођених, пријаву стана (на
увид) и уверење о заврше-
ном припремном пред-
школском програму.

Испитивање детета оба-
виће психолог и педагог
школе. З. Ст.

УПИС ПРВАКА 2015/2016.

Пријављивање 
у априлу

Фраза „препуна дворана пан-
чевачког Културног центра” у
понедељак, 9. марта, добила
је потпуно ново значење. На
концерту популарног ново-
садског састава „Фрајле” нису
била попуњена само сва места
за стајање и седење, већ је не-
колико редова столица било
поређано чак и на бини, па се
бројна публика нашла и иза
ове четири госпођице – на са-
мој сцени. И не, то ником ни-
је ни најмање засметало, јер
кад „Фрајле” наступају, по-
стоји само позитивна енерги-
ја, а простор се претвара у
својеврсну фабрику за произ-
водњу забаве, дизање распо-
ложења и дизајнирање фанта-
стичне атмосфере.

Баш тако је било и у поне-
дељак. Тек што су четири вој-
вођанске лепотице ступиле на
„дужност” и почастиле публи-
ку најновијим брижљиво ос-
мишљеним стајлингом, по че-
му су, између осталог, препо-
знатљиве (овог пута су то би-
ли црно-бели костими, а чак
је и фрајла Невена обукла
сукњу, што никад не чини),
публика на сцени проглашена
је за хор и двоипочасовни
спектакл је почео.

Панчевке и Панчевци, њих
више од четири стотине, од

„ФРАЈЛЕ” БРИЉИРАЛЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Четири распеване бочице антидепресива

којих су свега двоје стидљиво
признали да су први пут на
концерту „Фрајли”, уживали
су у њиховим старим хитови-
ма и специфичним и несва-
кидашњим обрадама попу-
ларних домаћих и светских
поп и рок хитова, као и у пе-
смама с прошлогодишњег
студијског албума „А страна
љубави”. Тешко да би се из-
двојила нумера која је при-
сутне посебно „дотакла”, јер
музички перформанс који ова
четири необична удружена
гласа и стаса стварају на сце-
ни „вози” вас и „диже” од пр-
вог до последњег такта, од пр-

ве до последње отпеване и из-
говорене речи.

Аплаузи, овације, звижду-
ци, смех – то су звуци који
прате концерте „Фрајли”. Ни-
шта другачије није било ни
овог пута. Одлично су „легле”
новије нумере, попут „Ко се то
мени заљубио” и „За крај”,
или обраде „Мени требаш ти”
композитора Зденка Руњића и
„Чукни во дрво” Влатка Сте-
фановског, док су старе хито-
ве „Фрајли” певали и хор на
бини и онај испред сцене:
„Штиклице”, „Ich liebe Dich” и
„Ја сам жена на све спремна”
само су неке песме од којих се

Културни центар орио. Поред
хорског певања, било је и хор-
ског смејања, нарочито онда
кад је фрајла Јела отпевала
своју смехотресну нумеру
„Никад ниси кући” или када
су се за потребе песме „Стра-
нац у ноћи” лепе фрајлице на-
кратко „претвориле” у своје
колеге Масима Савића, Нину
Бадрић, Терезу Кесовију и Се-
верину.

Ако никад нисте слушали
„Фрајле” уживо, тешко је пре-
причати шта сте пропустили.
Стога њихово наредно госто-
вање у Панчеву немојте нипо-
што прескочити. Новосадске
даме не крију да знају и осећа-
ју колико их овдашња публика
воли, те нема сумње да ће
ускоро поново панчевачким
сокацима одзвањати њихово:
„Ја сам жена на све спремна,
да ли знаш, да ли знаш?” Зна-
мо, знамо! И хвала им на томе
што су баш такве – веселе, от-
качене, талентоване, пријатне
и за око и за ухо, другачије,
своје, а ипак некако наше.

Четири лепо упаковане бо-
чице природних и моћних ан-
тидепресива за чију употребу
вам није потребна консулта-
ција с лекаром или фармацеу-
том – ето, баш то су „Фрајле”.

Д. К.

Мислиле сте да ћете наступити саме у граду чувеном 
по хорској музици?! Не бива!

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ

„Црвена јабука” 
3. априла у Панчеву

Једна од најпопуларнијих
поп-рок група у региону
„Црвена јабука” прославља
30 година успешне музичке
каријере великом концерт-
ном турнејом под називом
„Тамо гдје љубав почиње”.

Популарни састав већ је
одржао низ unplugged кон-
церата у региону, а у Србији
ће наступити у два града: у
Панчеву 3. априла од 20.30,
у дворани Културног центра,
а дан касније и у Смедереву.

Фронтмен тог састава
Дражен Жерић Жера наја-
вио је да ће публика имати
прилику да чује највеће хи-
тове „Црвене јабуке” и обе-
ћао је свирку за памћење на-
мењену свим емотивним ду-
шама које су расле и заљу-
бљивале се уз песме попут:
„Некако с прољећа”, „Да ми
је до ње”, „Моје најмилије”,

„Да знаш да ме болиш”,
„Бјежи, кишо, с прозора”,
„Тамо гдје љубав почиње” и
многих других.

Бенд ће овом турнејом на-
јавити и нови албум, који се
очекује крајем месеца.

Троје наших читалаца ко-
ји нам до среде, 25. марта, у
12 сати, пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање:
„Која песма ’Црвене јабуке’
вам је најомиљенија и због
чега?”, освојиће по две карте
за концерт тог сарајевског
бенда.

Укуцајте КО (размак) Цр-
вена јабука (размак) одговор
на питање и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а из-
носи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 38,64 динара у
мт:с мрежи.

Д. К.

Љубитељи борилачких спор-
това у нашем граду имаће
прилику да уживају у недељу,
15. марта. Тог дана ће удруже-
ње „Српска Спарта”, Далибор
Милутиновић и Владимир Јо-
вановић Марадона организо-
вати прави спектакл под нази-
вом „Комбат челенџ 9”, који
почиње у 20 сати.

Такмичари ће се надметати
у дисциплинама ММА и К1,
на програму ће бити осам бор-
би, а у рингу ће се наћи и наши
суграђани Марко Радаковић,

Далибор Милутиновић и
Владимир Јовановић.

Сва тројица ће се бори-
ти у ММА дисциплини,
против врло искусних ри-
вала, а меч вечери ће би-
ти онај у којем ће се Ма-
радона надметати против
новопазарског борца Ју-
суфа Хајровића, који има
преко двадесет мечева у
ММА дисциплини.

Као и увек када „Српска
Спарта” организује неки
догађај, тако ће и овај бо-

рилачки спектакл бити
хуманитарног карактера.
Цене улазница су 300 и
500 динара, а сав приход
ће бити уплаћен у добро-
творне сврхе.

Нема сумње да ће и
овог пута Хала спортова
на Стрелишту бити ис-
пуњена до последњег
места. Уз подршку с
трибина наши борци ће
лакше стићи до победа
над својим ривалима.

А. Ж.

У НЕДЕЉУ, 15. МАРТА

Комбат челенџ 9



После прошлонедељних ли-
цитација пољопривредног зе-
мљишта и прилива новца од
њих у буџет града, Градски од-
бор Лиге социјалдемократа
Војводине очекује да се ко-
начно озбиљније приступи из-
градњи пољопривредне ин-
фраструктуре унутар панче-
вачког атара, с обзиром на то
да та средства имају намену.

„Број уређених атарских пу-
тева до сада је био крајње не-
задовољавајући, а треба напо-
менути да до данас није изгра-

ђено ниједно отресиште при
излазу на асфалтну саобраћај-
ницу, тако да се посебно у је-
сен и пролеће
блато и даље
износи с точ-
кова трактора
на асфалт. Ло-
кална самоу-
права је, под-
сећања ради, у
обавези да поменута отреси-
шта изгради и по Закону о по-
љопривредном земљишту, а и
по Закону о безбедности сао-

браћаја. Очекујемо да ће по-
љочуварска служба ефикасни-
је радити, с обзиром на то да

до сада није
функционисала
на задовољавају-
ћи начин”, под-
влачи се у саоп-
штењу ЛСВ-а.

Лига наја-
вљује да ће уз по-

моћ пољопривредних удруже-
ња градској скупштини упути-
ти и предлог за превазилаже-
ње проблема у вези с напла-

том пореза на пољопривредно
земљиште. Оно се, тврде лига-
ши, „због пропуста у генерал-
ном урбанистичком плану
третира као грађевинско”, а
реч је о обрадивом земљишту
које се користи искључиво у
пољопривредне сврхе.

ПОЛИТИКА

Бојан Пајтић, председник
Демократске странке, не-
давно је формирао владу у
сенци, која, поред њега као
премијера у сенци, има
још 14 министарстава.

Парламентаризам је,
као што је познато, изми-
шљен у Енглеској, а одатле
потичу и многе његове ин-
ституције које се, на овај
или онај начин, преслика-
вају по целом свету. Из ен-
глеског парламента поти-
че и институт владе у сен-
ци, тачније кабинета у сен-
ци (јер се влада тамо ника-
да и не састаје, нити одр-
жава седнице).

Посао кабинета у сенци
је да на седницама енгле-
ског Доњег дома критикује
све предлоге који долазе
из званичне владе, њеног
кабинета и првог мини-
стра. Главну критичку реч,
на пример, о предлогу не-
ког прописа из области
здравства на седници До-
њег дома, наравно, имаће
министар у сенци задужен
за здравство и тако редом.
Дакако, подразумева се да
су чланови кабинета у сен-
ци истовремено и посла-
ници у парламенту.

Кабинет у сенци је на тај
начин у Енглеској потпуно
спреман да у сваком тре-
нутку, уместо официјелне
владе, одмах ступи на
власт и преузме одговор-
ност за управљање земљом.

Колики се значај прида-
је тој институцији у Енгле-
ској, најбоље говори пода-
так да први министар, то
јест премијер у сенци, од
државе редовно прима
плату како би могао потпу-
но и несметано да се по-
свети том послу.

Чланови кабинета у сен-
ци на седницама Доњег
дома седе у првом реду,

наспрам чланова владају-
ћег кабинета, гледају се
очи у очи, а иза њих се на-
лазе њихове партијске вој-
ске. Требало би подсетити
да се тамо примењује из-
борни систем који фавори-
зује само две најјаче пар-
тије, те да она која је у опо-
зицији због тога има не-
споран легитимитет и пра-
во да формира кабинет у
сенци.

Чак и на основу овог нај-
краћег могућег приказа
функционисања ове своје-
врсне резервне владе у Ен-
глеској могу се извући два
основна закључка о томе
чему ће служити њен двој-
ник код нас.

Као прво, ДС са свега 19
мандата није једина опози-
циона партија у нашој
скупштини, па би право да
покушају да формирају
своју владу у сенци имали
и они окупљени око Соци-
јалдемократске странке
(СДС) Бориса Тадића, који
су на изборима добили 18
мандата. С једном званич-
ном владом Србије и две
сличне у сенци то би личи-
ло, најблаже речено, на ка-
рикатуру парламентари-
зма.

Друго, од 15 чланова
Пајтићеве владе у сенци
само су троје (!?) истовре-
мено и народни послани-
ци, што обесмишљава би-
ло какву контролну улогу
такве владе током распра-
ва и одлучивања у Народ-
ној скупштини.

Другим речима, биће то
једна неформална скупина
која ће на доношење одлу-
ка и власт имати утицаја
онолико колико и једно
добро расположено кафан-
ско друштванце које се
окупи после недељне ре-
креације. А можда и мање.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Резервна влада

Незапосленост, померање
старосне границе за пензио-
нисање, статус у друштву,
недовољна заштићеност са-
мохраних мајки, неплаћање
алиментације, насиље у по-
родици – само су неки од
проблема који муче дана-
шње жене и које је истакла
Весна Хасановић, председ-
ница Форума жена Град-
ског одбора Социјалдемо-
кратске партије Србије, че-
ститајући празник свим
припадницама нежнијег
пола на конференцији за
новинаре одржаној у неде-
љу, 8. марта.

– Граде се сигурне куће
уместо да се донесе закон
који ће заштитити жену од
насилника тако што ће се
он избацити из куће и обез-
бедити жени да одгаја своју
децу, а насилника и алкохо-
личара сместити на лечење,
па таман му била одузета и
дедовина, а не имовина под
његовим именом. А колико
су сигурне те наше сигурне

куће? – запитала се пред-
седница Форума жена.

Она је истакла да се код
нас стално прича о ниском
наталитету, а на специјали-
стичке прегледе жене мора-
ју да чекају веома дуго, док
је за вештачку оплодњу по-
требно чекати две године.
Због свега тога ова странка
тражи да се донесе закон по
коме би жене „које имају
троје или више деце ауто-
матски добијале пензију”.

– Може нам држава и
обезбедити све законе, али
и даље нећемо бити срећне
ако нисмо задовољне собом.
Мењајмо себе и онда ће
ствари око нас почети да се
мењају. Будимо позитивне,
ширимо љубав и лепе ми-
сли и сигурна сам да ће нам
се тако и вратити – закљу-
чила је Весна Хасановић и
најавила да ће СДПС убуду-
ће организовати разне се-
минаре и радионице којима
ће жене подстаћи сопствену
креативност.

– Демократска странка је на
седници Главног одбора одр-
жаној 7. марта донела одлуку
којом ће приступити потпи-
сивању Женске платформе за
развој Србије 2014–2020. го-
дине. Тиме смо, као прва по-
литичка партија у Србији,
прихватили јасне захтеве ис-
казане у Платформи, а они се
тичу побољшања положаја
жена. ДС је потписивањем
Платформе преузео и одго-
ворност да ће се, с места на
којима се налазе чланице и
чланови странке, у институ-
цијама и организацијама у
којима раде и у оквиру делат-
ности и професија које оба-
вљају, залагати за све што
представља успостављање
једнаких шанси и равноправ-
них могућности за све нас

жене у Србији. Све с једним
циљем – да се обезбеди соци-
јална сигурност и посвећена
брига о здрављу жена, живот
без насиља и дискриминаци-
је – рекла је Милица Тодоро-
вић, председница Форума
жена Градског одбора ДС-а,
на конференцији за новинаре
одржаној у недељу, 8. марта.

Честитајући свим нашим
суграђанкама Међународни
дан жена, она је нагласила
да је за ову партију родна

равноправност „важна јавна
тема” и „предуслов и кључ
за решење највећих развој-
них питања и изазова Срби-
је”. Истовремено је подсе-
тила и на низ статистичких
података који говоре у при-
лог томе да жене, иако ве-
ћина становништва Србије,
„мање зарађују и мање посе-
дују, док више раде и више
брину о другима”.

– Тежња ДС-а је да ми же-
не у својој земљи несметано
остварујемо право на слобо-
дан избор у свим сферама
друштвеног, личног и поли-
тичког живота. Да постигне-
мо економску независност,
право на достојанствен рад и
једнаке зараде, као и могућ-
ност да равноправно учеству-
јемо у одлучивању о сопстве-

ном животу, али и о нашој
локалној заједници – подву-
кла је Милица Тодоровић,
напомињући да је „снага
промена у женским рукама”.

Она је овом приликом
подсетила да је у влади у
сенци, коју је ова странка
управо формирала, од 15
ресора, осам припало жена-
ма, као и да је нашој сугра-
ђанки Нађи Хигл, потпред-
седници ГО ДС-а, додељен
ресор за спорт.

Српски ПЕН центар енер-
гично протестује против га-
шења листа „Кикиндске”,
гласила које је издржало и
најтежа времена цензуре и
притиска.

„Кикиндске” су лист који
већ дуги низ година пред-
ставља препознатљив глас и
савест друштвене критике.

За свој рад овај лист је до-
био значајна домаћа и међу-
народна признања, као и не-
подељено поверење читалаца
и професионалне јавности.

Српски ПЕН центар је за-
бринут због тога што се гаси
још један медиј у Србији.
Разлози и образложења због
којих се гасе медији у Срби-
ји су различити, али се лако
уочава правилност да се не-
погрешиво гасе слободни и
професионални медији, док
јавна сцена постаје плен та-
блоида и таблоидних кам-
пања.

Огорчени смо због начина
на који је Пореска управа
својим поступањем и својом
грешком проузроковала бло-
каду рачуна издавача и оне-
могућила даље излажење
„Кикиндских”. Не можемо
да се отмемо утиску да је чи-
тав тај поступак учињен с
предумишљајем, чиме је још
једном угрожена слобода
медија у Србији.

Српски ПЕН центар зах-
тева да Пореска управа пре-
испита своју одлуку и да ти-
ме хитно омогући наставак
рада и излажење „Кикинд-
ских”.

Српски ПЕН центар пози-
ва јавност, читаоце, друге
медије и асоцијације медија
на јавну, професионалну и
грађанску солидарност са
„Кикиндским” и њиховим
новинарима.

Управни одбор Српског
ПЕН центра

Четвртак, 12. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Кикиндске” се гасе 
с предумишљајем

Крајишки демократски
форум позива све избегле
и протеране из Републике
Хрватске и Босне и Херце-
говине који још нису ре-
шили свој стамбени про-
блем да се одазову позиву
Повереништва за избегли-
це Панчева и изврше при-
јаву својих стамбених по-

треба до 18. марта 2015.
Процес реализације Регио-
налног програма стамбе-
ног збрињавања је у току и
у својој завршној фази,
што је прилика да се још
једном истакне врло вре-
дан труд Града Панчева с
циљем збрињавања бројне
избегличке популације.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Истиче рок за пријаву

Страну припремио

Зоран
Спремо

Међународни дан жена, који је ове годи-
не „пао” у недељу, посебно су обележиле
само три панчевачке странке. Конфе-
ренције за новинаре одржали су форуми
жена Социјалдемократске партије Срби-

је и Демократске странке, док се Покрет
социјалиста овим поводом огласио саоп-
штењем. И док су демократе подвукле да
је родна равноправност истовремено и
кључ за решавање највећих развојних

питања Србије, дотле је СДПС истакао
предлог да жене које имају троје или ви-
ше деце аутоматски добијају пензију,
истовремено изражавајући сумњу у си-
гурност такозваних сигурних кућа.

ОБЕЛЕЖЕН 8. МАРТ, МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

СНАГА ПРОМЕНА JЕ У ЖЕНСКИМ РУКАМА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Родна равноправност
је развојно питање

Поводом 8. марта – Међуна-
родног дана жена, Покрет со-
цијалиста у свом саопштењу
каже да тај историјски датум
треба да буде „подстрек и
свим дамама да радом утичу
на још веће остваривање род-
не равноправности и соли-
дарности, као и да створе ху-
маније друштво које лакше
прихвата различитости”.

„Овај празник је повод да
се скрене пажња на пробле-

ме с којима се
жене сусрећу на
послу и у живо-
ту. Остатак попу-
лације подељен
је на оне који га
обележавају уз
цвеће и поклоне,
и оне који га потпуно игно-
ришу. Да ли су Клара Цет-
кин и Роза Луксембург овако
замишљале исход своје бор-
бе за женска права, тешко је

рећи. Оне су
знале да само
заједнички мо-
гу политички
нешто да по-
стигну. Равно-
правност поло-
ва и даље је ди-

скутабилна тема, а победа
немачке револуционарке ни
после 100 година није много
напредовала. Тај дан нам је
потребан не само због борбе

за једнака права жена већ и
као знак солидарности међу
женама. Осми март је при-
лика да се подсетимо тога
колико су жене важне и нео-
пходне у нашим животима.
Оне носе живот, нежност,
виде даље и имају способ-
ност да схвате свет другачи-
јим очима, креативнијим
срцем, стрпљивијим и не-
жнијим”, каже Покрет соци-
јалиста.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Оснажимо хуманост

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Аутоматска пензија
за жене с троје деце

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Новац од лицитација за инфраструктуру



Грађани мало знају о
раду локалне власти

Питање за милион
долара: ко је Филип
Митровић?

Резултати истраживања o томе коли-
ко су грађани Панчева упознати с
радом локалне скупштине, које је
спровео ЦЕСИД, представљени су на
конференцији за новинаре одржанoj
у четвртак, 5. марта, у Градској упра-
ви. Подаци добијени анкетирањем
500 Панчеваца у периоду од 6. до 19.
новембра прошле године показали
су да трећина грађана не разуме на-
чин рада локалне скупштине, као и
да нема увид у доношење одлука тог
органа. Више од половине испитани-
ка сматра да локална скупштина по-
стоји тек ради реда, а да одлуке до-
носи неко други.

– Општи утисак који смо стекли
током истраживања јесте да је пове-
рење испитаника у рад локалне вла-
сти на забрињавајућем нивоу и да
више од трећине грађана сматра ка-
ко Скупштина не штити њихова пра-
ва – истакао је Бојан Клачар, коор-
динатор пројекта.

Према његовој оцени, доминантан
је став грађана да би њихов однос
према Скупштини био другачији када
би сами одлучивали о избору посла-
ника, уместо да то раде партијске во-
ђе. Анкетирани Панчевци су показа-
ли жељу да више сазнају о функцији
и о раду градоначелника и Градског
већа. Они су оценили да представни-
ци локалне владе нису отворени за

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 12. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Није први пут у новије време да про-
светни радници, или бар  већи део
њих, своја права истерују и штрајком.
У сиромашној држави, у којој власт
пошто-пото хоће да штеди па умању-
је личне дохотке и пензије, нема ме-
ста за изузетке. На другој страни, учи-
тељи, наставници, професори и оста-
ли који имају везе с просветом нагла-
шавају значај свог посла у земљи у ко-
јој је број неписмених одавно према-
шио границу толерантног. Образова-
ње као темељ сваког друштва није са-
мо основа да се живи боље, већ и ва-
жан постулат за нашу равноправност
у тржишној утакмици у свеприсутној
глобализацији. Такође, школе су ви-
ше васпитне него образовне установе,
а та замена теза указује на већи про-
блем од било ког штрајка.

СЛАВИЦА КУЗМАНОВ, 
трговац:

– Рекла бих да њихов штрајк има
смисла. Ајде да кренем од најбитни-
јег у целој тој причи – мале су им
плате, а велика одговорност. Деца,
бар ове генерације, све су само не ле-
по васпитана и добра. Кад родитељи
нешто пропусте, онда се очекује да
то други поправи. А ко је на мети пре
свих? Па, зна се – просветари. Зато
их и треба разумети.

САВА ЂУРИЋ, 
предузетник:

– Мислим да нису у праву што
штрајкују. Знате, ако се од свих гра-
ђана Србије тражи да мало, што се
каже, прикоче, зашто би онда про-
светни радници били изузетак? Ако
сви имамо проблеме, а то је непобит-
на чињеница, онда и они морају то
да разумеју. Успут, и деца испаштају.

ТЕРЕЗА ЛУКАЧ, 
ручно израђује бижутерију:

– Наравно да су у праву и ја их по-
државам. У нашој држави мало тога
штима, а деца, ти ученици којима
они предају, све су гора и гора. Кад
знамо то, као и у којим условима ра-
де, онда је нормално што желе да
живе пристојније. Ја их разумем што
хоће да живе боље. Чак и родитељи
треба да буду на њиховој страни и да
им се прикључе у остваривању њихо-
вих циљева.

ДРАГОМИР ТАДИЋ ШИЉА,
пензионер:

– Не могу да их подржим и сма-
трам да нису у праву. Па зар није оп-
шта немаштина? Зашто сад они тре-
ба да буду изузетак? Нека саберу ко-
лико раде у току године и већ су при-
вилегованији од осталих грађана Ср-

бије. Требало би више да се труде да
нам образују децу. Не мислим о њи-
ма као људима ништа лоше, али и
они треба да се прилагоде датој ситу-
ацији.

СНЕЖАНА НИКОЛИЋ, 
предузетник:

– Подржавам их и мислим да су у
праву што желе да живе боље. Мале
су им плате и ту нема збора. С обзи-
ром на то колико себе дају и како ва-
жан посао обављају, раде за мизерну
плату и то није у реду. Њихов посао
је веома одговоран и то треба посеб-
но узети у обзир. Свакако, испаштају
и деца, али нека држава нађе право
решење, па да сви буду задовољни.

АЛЕКСА КУЛИЏАН,
џудиста:

– Подржавам штрајк просветних
радника. Како је могуће да чистачи-
ца у пошти има већу плату од неког
професора? Чистачица може да буде
било ко од нас, а да ли може свако да
ради с децом и учини их образовани-
јом и паметнијом? То је питање за
оне који не подржавају штрајк. И ми
ученици испаштамо због скраћених
часова, али шта да се ради кад су љу-
ди у праву.

Анкетирао С. Дамјанов

Т. ЛУКАЧС. ЂУРИЋ Д. ТАДИЋ ШИЉА С. НИКОЛИЋ А. КУЛИЏАН

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ ПРОСВЕТАРИ У ПРАВУ?

Треба да живе боље

С. КУЗМАНОВ

Moрaм признaти дa сaм збуњeн.
Дoбрo, свимa нaм сe дeси,
кaзaћeтe. Рeкao бих чaк: нисaм
пaмeтaн, пa мaкaр кaквe кoмeн-
тaрe дoбиo, a знaм и кaкви ћe би-
ти. Дaклe – нисaм пaмeтaн.

Рeч je o oдлуци Тeлeвизиje Б92
дa нe прикaжe други нaстaвaк
eмисиje „Рeпoртeр” o фудбaлскoм
криминaлу, a ми сe тaмaн пoнaдa-
ли. Нeуoбичajeнa и нeoчeкивaнa
oдлукa oбрaзлoжeнa je „рaзлoзимa
бeзбeднoсти”, тj. бригoм зa урeдни-
кe и нoвинaрe. Кoликo сe сeћaм,
TВ Б92 имaо je jaкe рaзлoгe и у
прeтхoдним случajeвимa oкo
„Инсajдeрa”, aли ниje oткaзивaо
eмисиje. Нaпрoтив. Кao рaзлoг –
нe бaш увeрљив зa мeнe – нaвeдeнe
су блeсaвe „дeтoнaциje” нa TВ-у
„Пинк” трију лицa oдрaниje пoзнa-
тих oргaнимa: Ди-Џej Вучићeвићa,
Нeбojшe Чoвићa и Mилoрaдa Ву-
чeлићa.

И тo je билo нeуoбичajeнo: Чoвић
и Вучeлић гoстoвaли су првo тoг
jутрa, у пoнeдeљaк, пa oндa и увeчe.
To миришe нa пaнику – и кoд њих и
кoд TВ „Пинк”. Нeкo je хтeo дa
утрљa пoруку. Умeстo дa рaзгoвaрa-
jу o криминaлу у фудбaлу, o нeплa-
ћeним пoрeзимa и o пoтрoшњи нa-
рoдних пaрa зa oдржaвaњe у удoб-
нoм живoту oргaнизoвaних крими-
нaлних групa, oвa двojицa су скрe-
нули причу нa Брaнкицу Стaн-
кoвић: дa oдaклe њoj пoлициjскo
oбeзбeђeњe, дa кoликo тo кoштa
(свaкaкo мaњe oд oнoгa штo oни
клeпaвajу), дa je свe тo нaпaд нa
држaву и стубoвe Српствa, укрaткo.

Нaстaлa je jeднa нeприjaтнa
ситуaциja, сaсвим oпрaвдaнo.

Mинистaр унутрaшњих пoслoвa
Стeфaнoвић др Нeбojшa изjaвиo
je дa пoлициja штити кoгa прoцe-
ни дa трeбa и тaчкa. To кao oд-
гoвoр нa зaхтeв Брaнкицe Стaн-
кoвић дa joj oбeзбeђeњe укину –
нa њeну oдгoвoрнoст, a свe збoг
тих лупeтaњa нa TВ-у „Пинк”.

Дoбрo, тo смo свe чули, aли
вaљa сe пoдсeтити. Oнo штo мeни
ниje jaснo – нисaм пaмeтaн – jeстe
зaштo je TВ Б92 oдустaо oд
eмитoвaњa другoг нaстaвкa „Рe-
пoртeрa”. To ми личи нa нaрoдну
пoслoвицу: уврeдиo сe чoбaнин нa
сeлo, пa oдсeкao сeби oну ствaр. У
тaквим oпaсним ситуaциjaмa –
учи нaс дугoтрajнo искуствo –
нajбoљи нaчин je удaрити штo
jaчe и нe пoкaзaти стрaх; нaпрo-
тив. Пoкoрну глaву сaбљa прву сe-
чe; дигни глaву дoк je имaш! Aкo
им jeднoм пoпустиш, oхрaбриш
их и пoпeћe ти сe нa глaву. Aкo их
рaспaлиш нoгoм у jaja, рaзмисли-
ћe мaлo идући пут.

Oвaкaв гeст ће, нaрaвнo, изaзвa-
ти тумaчeњa пo друштвeним мрe-
жамa и oстaлим „Рaдиo Mилeвa”
мeдиjимa: тe зaпрeтилo им, тe у
дилу су с њимa, тe хoћe дa им ис-
тeрajу пaрe нa уцeну итд. To РTВ-
у Б92 нe трeбa, у штa гoд су сe oни
у мeђуврeмeну прeтвoрили. Oвo
личи нa прeнeмaгaњe и тврђeњe
пaзaрa; нe oдустaje сe тeк тaкo oд
удaрнe истрaживaчкe eмисиje кo-
ja je тaмaн изaзвaлa тoлику пaж-
њу, a свe збoг нeкa три мунђoсa нa
„Пинку”.

To сe мeни нe свиђa, aли – кo
сaм ja? O њихoвoj кoжи je рeч, a
нe o мojoj... Зaтo нисaм пaмeтaн. 

Случaj
„Рeпoртeр” Б92

ПАНЧЕВАЧКА ЈАВНОСТ О ГРАДСКОЈ ВЛАСТИ

ПАДА ПОВЕРЕЊЕ У ЛОКАЛНЕ 
ПОЛИТИЧАРЕ

Пише: Милош Васић

оценио да је показано стање слично
ономе у другим градовима.

Замерке грађана односиле су се и
на понашање чланова Скупштине, као
и на њихов однос према суграђанима. 

Заокупљеност егзистенцијалним
проблемима и став да не могу утица-
ти на доношење одлука у граду про-
узроковао је пасиван однос Панчева-
ца према раду локалне власти. Када
би се више говорило о екологији, по-
љопривреди и запошљавању, наши
суграђани би били далеко активнији.

За разлику од осталих органа вла-
сти, Панчевци су тек нешто више
упознати с радом градоначелника
Павла Раданова, а као личности које
су највише допринеле развоју нашега
града истакли су Весну Мартиновић
и Нађу Хигл.

Панчевци највећу озлојеђеност
показују када се помену градска ад-
министрација и њени службеници. 

А. Баба

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

Скупштинске жмурке
и лакировке

» Наставак са стране 1

Уместо да изнесе тражене податке,
она је лигашима пребацила како
имају двоструке стандарде, јер не
постављају питање да ли стручна
спрема покрајинских секретара међу
којима има и чланова ЛСВ-а одгова-
ра пословима које обављају.

Саша Левнајић, одборник напред-
њака, изнео је занимљив поглед на
ово постављење.

– СНС је преузео одговорност за
вођење предузећа када је директор
поднео оставку док траје грејна сезо-
на, па нисмо могли да оставимо ово
важно предузеће, с великим бројем
корисника, без директора. Ми смо
предложили најбоље могуће реше-
ње, а то је да ту функцију преузме
председница НО, која је ту дужност
успешно обављала. Предлагањем
Сандре Божић врло високо смо по-
ставили лествицу за будући јавни
конкурс. Она је врло компетентна, а
претходно је имала већа овлашћења
од директора – рекао је Левнајић.

Ове речи могле би се протумачити
као инсинуација да је Лазић отишао
и оставио „Грејање„ на цедилу, а ти-
ме и његове кориснике, па су на-
предњаци ускочили и спасли грејну
сезону. Из начина на који је у прочи-
таној биографији Божићеве описано
њено председавање Надзорним од-
бором, произилази да је тај контрол-
ни орган имао пресуднију улогу у до-
ношењу пословних планова и одлука
од директора, па јој се зато припису-
ју највеће заслуге за пословне успехе
„Грејања”. Једино није јасно како је
та комунална фирма предвођена Ла-
зићем била најуспешније градско
предузеће пре него што је Божићева
дошла у њега.

Може се десити да напредњаци, у
силној жељи да докажу оправданост
„преузимања одговорности” за „Гре-
јање”, праве медвеђу услугу својој
чланици.

Према различитим изворима
„Панчевца”, позадина целог случаја
је сасвим другачија. Лазић је колате-

рална штета унутарстраначких избо-
ра у ДСС-у. У „Грејање” је дошао као
нестраначка личност, а на позив Ти-
грана Киша, доскорашњег локалног
лидера ове странке. Након што се
Киш нашао на „погрешној страни”
на изборима за председника ДСС-а,
подржавајући Милоша Алигрудића,
почео је да губи страначке позиције
у Панчеву.

Главни локани заговорник гласа-
ња за Сандру Рашковић Ивић био је
Милош Ђурин, који је након тога по-
стао члан Председништва омладине
ДСС-а. Онда је од Лазића, пре отпри-
лике пола године, затражено да Ђу-
рина запосли у „Грејању” као савет-
ника, што би била чиста синекура
(плата без обавеза, прим. аут). Овај
је то одбио и већ тада су локални по-
бедници на унутарстваначким избо-
рима договорили са СНС-ом да га
смене, а напредњаци су предложили
Божићеву као замену.

Договор је осујетио градоначел-
ник Павле Раданов, а разлог је,
према информацијама до којих
смо дошли, била његова процена да
би му то у том тренутку отежало
позицију у СНС-у. Божићева је по-
стављена на предлог Жељка Суше-
ца, повереника напредњака за Пан-
чево. Тај потез највероватније тре-
ба посматрати као заузимање пози-
ција пред најављене изборе за град-
ски одбор СНС-а. Како се може чу-
ти, различите фракције у странци
већ су се договориле о подели
функција у будућим партијским
органима. 

Корисницима „Грајања”, али и по-
реским обвезницима, остаје да се на-
дају да је све оно што су напредњаци
рекли о својој кандидаткињи тачно,
како се не бисмо вратили у године
када је то предузеће било у перма-
нентној кризи због великих дугова и
вазда на терету буџета. Можда се оп-
тимизам може градити и на чињени-
ци да ће Лазић дочекати пензију као
део руководећег тима нове дирек-
торке.

Д. Вукашиновић

јавност и комуникацију с грађанима,
што је довело до пада поверења.

Упркос резултатима истраживања
Биљана Леденичан, руководилац
портфеља за парламентарни развој
УНДП-а, похвалила је Скупштину
града Панчева као једну од најразви-
јенијих у Србији у погледу комуни-
кације с јавношћу.

Игор Чоловић, координатор ЦЕСИД-а,
истакао је да је забрињавајуће то што
велики број испитаника није знао да
наведе представника месне заједни-
це у којој живи, а нешто мањи број
није био упознат ни с тим да је Фи-
лип Митровић председник локалне
скупштине. Ова информација није
обесхрабрила Митровића, који је



дуре упућени и градски пла-
нери.

Јанковић је нагласио да ће
до краја ове недеље проради-
ти софтвер помоћу којег ће
подносиоци захтева моћи да
прате ток предмета на зва-
ничном сајту Града. Он је
препоручио инвеститорима
да се пре подношења доку-
ментације посаветују са сво-
јим пројектантима како би
она била комплетна.

Предраг Патић, ресорни
градски већник, изјавио је ка-
ко очекује проблеме с добија-
њем сагласности од јавних
предузећа, јер она градска тај
посао досад „нису доживљава-
ла као приоритет у свом ра-
ду”. Он је обећао да ће локал-
на власт „притиснути” кому-
налне фирме да скрате време
издавања сагласности, јер је
интерес града да доведе инве-
ститоре. Додао је да локална
самоуправа неће моћи на то
да натера велика државна и
покрајинска предузећа који-
ма није оснивач, али је изра-
зио наду да ће и тај проблем у
што краћем року бити решен.

Биће потребно мало
времена да се неки
натерају да раде

Измењени Закон о планирању
и изградњи ступио је на снагу
2. марта, али је тешко очеки-
вати да ће одмах бити приме-
њиван у пуном обиму. Рекло
би се да разлог није правно-
формалне природе, јер је Ми-
нистарство грађевинарства
донело готово сва неопходна
подзаконска акта, а локална
самоуправа одговарајуће од-
луке. Ствар је у томе што ће
требати времена да би се све
нове процедуре „уиграле” у
институцијама укљученим у
спровођење закона, а у неким
случајевима и да би одређени
делови система буквално
схватили да свој посао морају
обавити у прописаним роко-
вима.

Закон прописује да грађе-
винска дозвола мора бити из-
дата за највише 28 дана од
датума подношења докумен-
тације, под условом да је
поднесак комплетан. Сини-
ша Јанковић, секретар Се-
кретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-ко-
муналне послове, изјавио је
да су од почетка месеца под-
нета четири захтева за изда-
вање грађевинских дозвола и

ЕКОНОМИЈА

Јефтино месо 
и млеко из ЕУ гуше
домаћу производњу

Банатска асоцијација пољо-
привредника „Банатски пао-
ри” најавила је у отвореном
писму упућеном премијеру
Александру Вучићу да ће се
придружити најављеном
протесту својих колега из
Мачве и других делова
Србије уколико Вла-
да не заштити про-
извођаче меса и
млека од страних
произвођача.

„Захтевамо да
Влада Србије по
хитном поступку до-
несе одлуку о забрани
увоза свих производа од
животиња храњених генетски
модификованим организми-
ма. Тим потезом ћете зашти-
тити здравље грађана Србије
и домаће произвођаче млека
и меса. Уколико Ви не уложи-
те напор да решите настали
проблем, „Банатски паори”
ће сматрати да немате добру

вољу да решавате изузетно
велике тешкоће у пољопри-
вреди на које смо указали Ва-
ма и Вашим сарадницима. У
том случају Асоцијација ће се
придружити протестима ко-
лега из Мачве”, наводи се у
писму Вучићу.

Пољопривредници из Ма-
чве, Поцерине, Баната, Бач-
ке и Срема најавили су у сре-

ду, 11. марта, да ће у
петак, 13. марта,

од 11 сати, бло-
кирати саобра-
ћајнице у Ре-
публици. Они
захтевају ин-
тервентан от-

куп свиња за
робне резерве по

цени од 185 дина-
ра за килограм и за-

брану увоза јефтиног меса,
млека и сирева из Европске
уније. Произвођачи су саоп-
штили да не желе да буду
жртве санкција које је Русија
увела Европи, због чега сада
вишкови хране из ЕУ завр-
шавају у Србији, гушећи до-
маћу производњу.

Четвртак, 12. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОНОВО ПРЕТИ ПАОРСКА БУНА

Стоп свињама 
из Европе

ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗГРАДЊИ

Почетни проблеми

ИНТЕРВЈУ: БРАНКО ПАВЛОВИЋ

СВЕ ЈЕ У РУКАМА СТРАНАЦА
Наметнут нам је 
неоколонијални 
модел 

„Ер Србија” прави
веће губитке него
претходно ЈАТ

Један од људи за које су већ
дуже највећи медији у земљи
затворени због тога што нема-
ју длаке на језику и не спадају
у „подобне” аналитичаре сва-
кодневице јесте Бранко Па-
вловић, београдски адвокат и
бивши директор Агенције за
приватизацију. Из те институ-
ције је избачен када је најавио
да ће обавити ревизију сум-
њивих и штетних приватиза-
ција. Павловић је потом у не-
ким продајама предузећа и
сам учествовао као саветник
малих акционара, па му је по-
знато како и зашто нам се де-
сило оволико економско про-
падање.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ВВллаасстт  јјее  ппррии--
ззннааллаа  ддаа  ппооссккууппљљеењњее  ссттрруујјее
ззааххттеевваа  ММММФФ..  ККоо  ввооддии  ссррппссккуу
ееккооннооммиијјуу  ––  ммееђђууннааррооддннии
ккррееддииттооррии  ииллии  ВВллааддаа??

Б. ПАВЛОВИЋ: Од 2001. го-
дине се економска политика
конципира и води споља и у
складу са страним интереси-
ма. Меморандум склопљен са
ММФ-ом је кључна ствар, јер
је у њему наведено све што
странце интересује, а најва-
жније тачке у њему су бео-
градски аеродром, ЕПС, ПКБ,
„Телеком” и цена струје. За-
што струја? Зато што уколико
буду узели део ЕПС-а или мо-
жда и цело предузеће да би
наплатили дугове, високе про-
фите може да им обезбеди са-
мо битно скупља струја него
што је сада. Стога терају Владу
да, док је она власник компа-
није, навикне грађане на висо-
ку цену струје како се касније
не би бунили када неко са
стране преузме ЕПС. Не ваља
што се наша власт хвали тиме
како је странци тапшу по ра-
мену због таквих реформи,
као да оне доносе нешто до-
бро. ММФ ради искључиво у
интересу поверилаца, а не
грађана Србије.

••  ААллии  ппррооддаајјаа  ттиихх  ппррееддууззеећђаа
ппррааввддаа  ссее  ппооддииззаањњеемм  њњииххооввее
ееффииккаассннооссттии  ии  ппррооффииттааббиилл--
ннооссттии..

Кад то будемо схватили, има-
ћемо шансу за развој. Та ма-
трица је примењена и на дру-
ге. Словачка вероватно има
највиша страна улагања и га-
совод од којег добро зарађује,
али и преко 40 милијарди евра
дуга, јер су и код њих те инве-
стиције субвенционисане.

••  ШШттаа  ррааддии  ТТооннии  ББллеерр  уу
ВВллааддии??

– То је несрећна фигура ко-
ја треба да реализује циљеве
странаца.

••  ККоо  ссуу  ттии  ссттррааннцции??
– То су различите институ-

ције, али суштински овде нај-
јачи утицај имају Американ-
ци и Немци, односно САД с
логистичко-шпијунском мре-
жом Енглеза на једној страни
и Немци с логистично-шпи-
јунском мрежом Аустријана-
ца и Хрвата на другој страни.
Систем „деливери јунитс” је
Блер преузео из пословног
света, а код нас не би смео да
буде примењен без измене
Закона о Влади. Катастрофа
је то што се тако потискују
министарства и њиховим по-
словима се баве страни савет-
ници. Намера је да се Вучићу
омогући да направи неке по-
тезе којима ће моћи да се
хвали у јавности, јер га је
Блер одавно убедио како ће
га вођење Владе одвести у
пропаст. Добра страна свега
је што је Блеру компромито-
вана личност, па се тако раз-
голићује суштина власти која
води Србију. А суштина је да
је државна структура позајм-
љена Вучићу заједно с меди-
јима, јер то ништа није њего-
во. Кад се странцима не буде
више свиђало како ради, узе-
ће му власт, јер где год да
проба да уради било шта у
интересу грађана Србије, ви-
деће да га систем не слуша,
зато што странци свуда имају
своје људе. Колико год ми
оправдано лоше говорили о
Блеру, он је направио фанта-
стичан успех у Либији, јер је
убедио Гадафија да десетине
милијарди долара да запад-
ним инвестиционим фондо-
вима како би му они увећали
тај капитал. Знамо шта је би-
ло с Гадафијем, а тај новац

либијски народ више никад
неће видети.

••  ШШттаа  јјее  ссаа  ооссппоорраавваанниимм
ппооссллооввнниимм  ууссппееххоомм  „„ЕЕрр  ССрр--
ббиијјее””??

– У јавности је било прика-
зано како је предузеће које је
2013. имало 70 милиона евра
губитка, прошле године на-
правило добит од 2,5 милиона.
Тај губитак је направила Вучи-
ћева „екипа”. Пре њих „жути”
су ЈАТ водили с 35 милиона
евра „минуса”, а ранијих годи-
на је он био и мањи. „Ер Срби-
ји” је београдски аеродром
опростио 17 милиона евра
такса, а према речима Кирила
Кравченка, још 30 милиона је
компанија дужна НИС-у за го-
риво. Али ти дугови нису
ушли у биланс стања за 2014,
јер доспевају за наплату ове
године. Реално, „Ер Србија” је,
уместо с приказана 2,5 милио-
на евра добити, пословала с
губитком од најмање 44 ми-
лиона евра, што је знатно ви-
ше него што је ЈАТ правио кад
„Етихада” није било. То се све
одражава и на позицију аеро-
дрома, јер због опраштања ду-
га „Ер Србији” испада да је та
ваздушна лука малтене не-
профитабилно предузеће, ко-
је зато мора бити продато
странцима.

••  ШШттаа  сс  „„ППееттррооххееммиијјоомм””  ии
„„ААззооттаарроомм””??

– Без озбиљних инвестиција
од око 200 милиона евра „Пе-
трохемија” ће стално правити
губитке, али не видим да се та-
ква могућност озбиљно разма-
тра. Јасно је да Руси нису заин-
тересовани за то предузеће, јер
они имају сопствене петрохе-
мијске гиганте, граде огроман
комплекс с Кинезима, а осла-
њају се и на Иран. У случају
„Азотаре” треба видети да ли
су трошкови производње јеф-
тинији од увоза готовог ђубри-
ва. Бојим се да је то тешко по-
стићи, али држава може да ка-
же како је важно да имамо
сопствено ђубриво и да онда
кроз аграрни буџет субвенцио-
нише ту производњу. Мени се
чини да рационална одлука о
тим питањима не може бити
донета, јер су у Србији наука и
знање јако потиснути.

странци узели наше тржиште
и контролисали нам читаво
друштво. Странци су добродо-
шли као гринфилд улагачи,
али без тих суманутих стиму-
ланса који оптерећују буџет.
Шта ће нам они у трговини,
прехрамбеној индустрији, ин-
дустрији цемента, телекомуни-
кацијама, пиварству...? Одавно
је словеначки економиста Јо-
же Менцигер доказао да стра-
на улагања у земљама попут
наше праве више штете него
користи.

••  ООттккуудд  ттаајј  ееккооннооммссккии  ккоонн--
ццеепптт  ккоојјии  ооппссттаајјее  ннееззааввиисснноо
оодд  ппррооммееннаа  ввллаассттии??

– Неоколонијална позиција
значи да нам је дозвољено да
мењамо владе, али не и поли-
тику. Грађани треба да схвате
да докле год не будемо имали
владу која води рачуна о на-
шим интересима, не може да
нам буде боље. Та политика
подразумева да ће нам плате
бити све ниже, стопа незапо-
слености све виша, а здравство
и школство све гори, јер је
страним банкарима све то тро-
шак који сматрају непотреб-
ним. Догод се томе будемо по-
виновали, ми ћемо тонути.

– Нажалост, наши полити-
чари на том питању показују
велико незнање. Постоје раз-
личите студије које говоре да
приватна својина ефикасније
управља великим системима
од државе. Управљање „Теле-
комом” може бити боље, али и
овакво какво је, доноси про-
фит. Према томе, нема разло-
га да то предузеће буде прода-
то, а то је детаљно образложи-
ла и Инжењерска академија
Србије у писму упућеном јав-
ности. Аеродром „Никола Те-
сла” је природни монополиста
који увек мора да буде профи-
табилан, осим кад држава, као
сада, поклони аеродромску
таксу „Ер Србији” односно
„Етихаду”, па аеродром иска-
же губитак. Наводно ће тамо
неко да направи карго центар.
Па што га не направимо ми?
Шта то у ПКБ-у ми сами не
можемо да унапредимо? За-
што ми не можемо од тог
предузећа да направимо вели-
ког извозника на руско тржи-
ште, него ћемо то да препу-
стимо неком странцу? Ми-
слим да имамо довољно пољо-
привредних стручњака, али
ако нам треба додатно знање,
можемо да платимо изванред-
не експерте из Израела, Хо-
ландије или Кине, па нека они
обуче наш млад кадар, а не да
продајемо ПКБ. Кад гледамо

Доказано је да страна улагања праве више штете него користи

сви су одбачени као непотпу-
ни. Додао је да подносиоци
могу наставити процедуру
након што у року од десет да-
на након достављања решења
о одбацивању допуне доку-
ментацију.

Поступак тада не креће од
почетка, већ се наставља тамо
где је застао и све то не изи-
скује нове трошкове. Захтеви
се подносе на шалтеру шест
Градског услужног центра, где
службеник Секретаријата по-
маже инвеститорима тако
што прегледа поднесак и даје

инструкције уколико је неоп-
ходно.

Потом служба катастра има
један дан да прибави и поша-
ље копије планова, а јавна
предузећа су дужна да у року
од 15 дана издају услове за до-
бијање локацијске дозволе.
Надлежни у Градској управи
очекују да ће то бити највећи
проблем, па је већ одржан са-
станак с градским, републич-
ким и покрајинским јавним
предузећима ради договора о
начину координирања посло-
ва, а у среду су у нове проце-

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

све што ММФ ултимативно
тражи да се прода, видимо да
је све апсолутно штетно за Ср-
бију, а терају нас да то све рас-
продамо да бисмо платили са-
мо камате на кредите које смо
узели.

••  ГГооддииннааммаа  ссее  ппооннааввљљаа  ммаанн--
ттрраа  ддаа  ссуу  ссттррааннаа  ууллааггаањњаа  јјееддии--
ннии  ссппаасс  ззаа  ннаашшуу  ееккооннооммиијјуу,,
ппррии  ччееммуу  ссее  ннаашшии  ппррииввррееддннии--
цции  ссттааввљљаајјуу  уу  ннееррааввннооппрраавваанн
ппооллоожжаајј..  ККооллииккоо  јјее  ттаа  ппррииччаа
ооддрржжиивваа??

– Привреда пропада због
овакве приватизације, али и
монетарне политике, финан-
сијске подршке странцима и
обарања царинских баријера.
Услови пословања у Србији
штете свим улагачима, али се
странцима дају огромне суб-
венције из буџета наводно за
запошљавања, а заправо им се
помаже да анулирају те лоше
ефекте система. Они имају и
додатне стимулансе у виду
јефтине струје или бесплатног
земљишта. Ниједан наш при-
вредник не може да добије те
погодности. Концептуално тај
модел не омогућава развој, а
циљ је да будемо у неоколони-
јалној позицији, како би



године, али да је ситуација са-
да сложенија.

– Рекордно ниске цене
нафте, конкуренција и расту-
ће технолошке потребе дове-
ле су до тога. НИС стабилно

пролази овај турбулентни
период. Ми смо окренути
сталном повећању ефика-
сности бизниса, повећавамо
резерве угљоводоника и има-
мо ресурсе неопходне за реа-
лизацију важних инвестици-
оних пројеката – рекао је Ки-
рил Кравченко и додао да
Влада Републике Србије има
разумевања.

Он очекује да ће у овој го-
дини почети примена мемо-
рандума који регулише меха-
низам враћања дугова најве-
ћих дужника НИС-у.

Пад цена сировина 
и јачање курса 
основних светских
валута према 
српском динару 
довели до пада 
профита за 
42 процента

го прошле године. Разлог за то
је повећање акциза на нафтне
деривате и увођење додатних
такса на формирање резерви.

Индекси пословања
С друге стране, током прошле
године је опала потражња за
дериватима у читавом балкан-
ском региону. Један од разлога
за то су последице прошлого-
дишњих великих поплава у
Србији, Бугарској и Босни и
Херцеговини. Међутим, НИС
је успео да очува обим продаје
својих основних производа на
нивоу од три милиона тона,
што одговара резултату из
2013. године. Према финан-
сијском извештају, обим пре-
раде у панчевачкој рафинери-
ји био је 3,1 милион тона, што
је незнатно више него прет-
ходних година. Повећани су и
основни показатељи ефика-

НИС И ЕКОНОМСКА КРИЗА

ДРЖАВНЕ ФИРМЕ НАЈВЕЋИ ДУЖНИЦИ
НИС објавио податке
консолидованог 
финансијског 
извештаја за 
2014. годину

Триста милиона долара
за модернизацију
Рафинерије

НИС је на Београдској берзи
представио финансијске резул-
тате компаније за 2014. годину,
а презентацију је одржао Антон
Фјодоров, заменик генералног
директора и директор Функције
за финансије, економику, пла-
нирање и рачуноводство. Ана-
лиза резултата рада у 2014. го-
дини показује да су неповољни
макроекономски услови на
светском тржишту угљоводони-
ка допринели лошијем послов-
ном резултату нафтног гиганта
у односу на претходне године.
Захваљујући повећању ефика-
сности и смањењу основних
трошкова и издатака НИС је ус-
пео да минимизује последице
неповољног кретања светских
цена нафте и нафтних деривата
и да по том основу оствари до-
бит од 8,3 милијарде динара.

Како стоји у извештају руско-
-српске нафтне компаније, пад
цена угљоводоничних сировина
и јачање курса основних свет-
ских валута према српском ди-
нару довели су до пада профита
компаније за 42 процента у по-
ређењу с нивоом од прошле го-
дине. Чист профит НИС-а изно-
сио је 27,8 милијарди динара, а
процењује се да је због негатив-
них курсних разлика губитак
достигао 13,2 милијарде дина-
ра. Поред тога, обим директних
и индиректних пореских обаве-
за НИС-а у 2014. години изно-
сио је 136,2 милијарде динара,
што је за 13 процената више не-
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У Бриселу је прошле неде-
ље одржана Међународна
конференција „Европска
животна средина – стање и
изгледи 2015”, на којој су
разматрани најважнији
аспекти очувања и унапре-
ђивања животног простора.
Организатори тог значајног
скупа били су Европски по-
литички центар и Европска
агенција за животну среди-
ну. Важност те конференци-
је се огледа у томе што ће
донети закључци трасирати
главне правце деловања на
пољу унапређивања стања
животне средине у европ-
ским земљама. Сагледане су
најважније смернице и пер-
спективе у области животне
средине и одрживог развоја
у наредних пет година и
усвојен је закључак о потре-
би јачања прекограничне
сарадње. Присутни су били
представници животне сре-

дине готово свих европских
земаља и регија. Делегацију
АП Војводине је предводио
покрајински секретар за за-
штиту животне средине
Слободан Пузовић.

Када је реч о Војводини, у
складу с прошлонедељним
препорукама дефинисаним
на међународној конферен-
цији, војвођанска власт ће
морати у наредном периоду
да уради много тога на пољу
развоја мониторинга живот-
не средине. С друге стране,
биће неопходно издвојити
поприлична средства за
спречавање даљег загађења
воде, ваздуха, земљишта и
нестајања биолошке разно-
врсности. Европљанима сме-
та и то што се загађивачи не
кажњавају адекватно и што
покрајинска власт у великој
мери није имплементирала
усвојене стратешке доку-
менте и законе.

КОНФЕРЕНЦИЈА У БРИСЕЛУ

Смернице 
за будућност

сности нафтнопрерађивачког
комплекса, тако да су индекси
енергетске ефикасности, запо-
слених и оперативне спремно-
сти на вишем нивоу. По тим
показатељима компанија се
приближила рафинеријама у
централној и јужној Европи.

НИС је реализацијом проје-
ката у области геолошких ис-
траживања и дефинисања гео-
лошког модела панонског басе-
на повећао резерве угљоводо-
ника за девет процената. Када
је реч о обиму производње наф-
те и гаса, он је за три процента
мањи него у претходном перио-
ду, а тај пад је условљен смање-
њем инвестиционог програма.

Сложена ситуација
Капитална улагања НИС-а у
2014. години износила су 39,4
милијарде динара, што је за
трећину мање него у 2013. го-
дини. Како стоји у овом доку-
менту, компанија је била при-
нуђена да смањи обим инве-
стиција због неплаћања дуго-
ва највећих државних дужни-
ка, али и због неповољне си-
туације на светским нафтним
берзама.

Коментаришући резултате
рада НИС-а у 2014. години,
генерални директор Кирил
Кравченко изјавио је да се
компанија суочила с кризом
коју је већ преживела 2008.

Остварени завидни
резултати и 
постављени темељи
за генерације које
долазе

Непрекидан низ 
акција које славе 
живот

Чланови Планинарско-еколо-
шког клуба „Соко” прослави-
ли су десетогодишњицу ак-
тивног учешћа у унапређива-
њу животне средине и афир-
мацији здравих људских на-
вика. Сала „Апола” била је у
среду, 4. марта, премала да
прими све чланове и пријате-
ље тог клуба, који су се у ве-
ликом броју окупили да про-
славе јубилеј и пруже подр-
шку за реализацију будућих
планова и акција „Сокола”.

Планинарско-еколошки
клуб „Соко” основан је 2005.
године са идејом да се успо-
стави хармонија између чове-
ка и природе, да се од приро-
де учи и да се та сазнања пре-
носе даље, пре свега на децу и
младе. Чланови клуба су на-

ННООВВИИ  ППООГГООНН  УУ  РРААФФИИННЕЕРРИИJJИИ

Иако се руско-српски нафтни гигант суочава са озбиљним

пословним изазовима, он ће, према речима Кирила Крав-

ченка, у овој години наставити модернизацију панчевачке

рафинерије, у шта ће бити уложено 300 милиона долара.

Посао је већ почео и пре недељу дана је изабран партнер с

којим ће НИС увести процес дубоке прераде нафте у панче-

вачке погоне (технологија коксовања). То треба да буде за-

вршено почетком 2019. године.

ДЕЦЕНИЈА РАДА КЛУБА „СОКО”

Срастање човека и природе
духовне центре, предавања и
пројекције у основним и сред-
њим школама.

Чланови ПЕК-а „Соко” не-
колико година активно разви-
јају спортско пењање у нашем
граду. Почели су на Ади Ци-
ганлији и пењалиштима на
Кошутњаку и Вршачким пла-
нинама, а сада, након изград-
ње вештачке стене у Барутани,
утиру пут развоју ове популар-
не дисциплине. С првом гене-
рацијом пењача у Панчеву ор-
ганизована су и прва такмиче-
ња. Велики труд је дао резул-
тате, тако да наш град има пр-
вака државе у сениорској ка-
тегорији – Бојана Јевтића.

Оснивач клуба Бранислав
Ровчанин поздравио је при-
сутне кратким освртом на по-
стигнуте резултате, поделио
захвалнице пријатељима клу-
ба и најавио новог председни-
ка Срђана Никића, који је
присутним предочио план ак-
тивности за ову годину.

кон десет година непрекидног
рада и стварања, уз неисцрпну
енергију и ентузијазам, пости-
гли оно што су наумили.
Остварени су завидни резул-
тати и постављени темељи за
генерације које долазе.

Рад с децом и формирање
секције „Соколићи” је, како твр-
де, круна десетогодишњег уло-
женог труда. Оснивање секције
за високогорство, маркирање,
сплаварење, екологију и спорт-
ско пењање, уређење планинар-
ског дома „Соколово гнездо”,
филмови о природи, штампани
часописи, као и многобројни

пројекти остварени у сарадњи
са ученицима панчевачких
основних и средњих школа са-
мо су део непрекидног низа ак-
ција које славе природу и жи-
вот. Изведено је 312 планинар-
ских кампања, маркирано 50
километара стаза, организовано
12 кампова за децу и преко 300
предавања и пројекција, а преко
8.500 људи учествовало је у њи-
ма. Поред успостављања хармо-
није између човека и природе,
активности клуба биле су усме-
рене и на неговање традиције,
културе и духовности, те су сто-
га били организовани излети у

Народна скупштина Репу-
блике Србије је недавним
изменама Закона о инте-
грисаном спречавању и
контроли загађивања жи-
вотне средине померила
рок загађивачима (са 2017.
на крај 2020. године) да за
постојећа постројења при-
баве интегрисане дозволе.

У образложењу подносио-
ца овог акта стоји да ће ово
продужење „омогућити опе-
ратерима да поднесу уредан
захтев за прибављање инте-
грисане дозволе, а уједно и
надлежним органима време
да издају дозволе за поднете

захтеве с обзиром да само
потпун захтев на основу зако-
на може ући у званичну про-
цедуру за добијање дозволе”.

У преводу то значи да је
држава дозволила загађива-
чима да до 2020. године
неометано испуштају опа-
сне и загађујуће материје у
складу с вредностима које је
прописао лиценцор, а оне
су далеко више од европ-
ског прописа. Наравно, те
године ће ниво емисија за-
гађујућих материја морати
да буде усаглашен са стан-
дардима европског законо-
давства.

ПРОДУЖЕН РОК ТРОВАЊА

Зелено светло до
2020. године

Република Србија награди-
ће новчаним износом од
20.000 до 200.000 динара
најбоље средњошколце који
су остварили успехе на до-
маћим и међународним
такмичењима. Фонд за мла-
де таленте расписао је кон-
курс за доделу награда уче-
ницима средњих школа за
успехе постигнуте на так-
мичењима у земљи и ино-
странству у току календар-
ске 2014. године. Конкурс је
отворен до 17. априла, а
текст и пропозиције су до-
ступни на сајту Министар-
ства омладине и спорта.

Ђаци ће бити награђени
зависно од места које су
освојили на такмичењу и
његовог ранга. Најнижа на-
града, у износу од 20.000 ди-
нара, биће додељена осваја-
чима трећих места на репу-
бличким такмичењима, док
ће победници светских так-

мичења добити 200.000 ди-
нара. На конкурс се могу
пријавити сви средњошкол-
ци који су прошле године
освојили једно од прва три
места на републичким или
међународним такмичењи-
ма која се налазе у Календа-
ру такмичења и смотри уче-
ника средњих школа за
школску 2013/2014. и
2014/2015. годину Мини-
старства просвете, Стандар-
дима за рангирање такмиче-
ња у земљи и иностранству у
области музичке и балетске
уметности и Критеријумима
за награђивање ученика
средњих школа у области
физичког васпитања и спор-
та које је усвојио Фонд за
младе таленте Министар-
ства омладине и спорта.

Прошле године је држава
по наведеном основу награ-
дила више од 1.100 средњо-
школаца из целе Србије.

НАГРАДА НАЈБОЉИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

Пријаве до 17. априла

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Обука за кројаче и шиваче у ор-
ганизацији панчевачке филија-
ле Националне службе за запо-
шљавање почела је у децембру
прошле године, а завршена је
17. фебруара. Десет жена успе-
шно је завршило курс и поло-
жило завршни испит, а церти-
фикати су им уручени у петак,
6. марта, у просторијама преду-
зећа „Знак”, у којем су полазни-
це имале практичну наставу.
Једна од њих, Ивана Ербес, ди-
пломирани географ, већ годи-
нама је на евиденцији НСЗ-а, те
је одлучила да на овај начин
стекне нова знања како би себи
отворила пут за други посао.

– Много смо научили на
обуци. Досад нисам шила, али
ми се кројење свидело. Много

времена смо провели за ма-
шинама и самостално смо са-
шили панталоне, јакну и ма-
јицу. Планирам да се бавим
шивењем уколико не добијем
посао у струци – рекла је Ива-
на Ербес.

Курс је спроведен у сарадњи
с београдским Отвореним уни-
верзитетом „Знање” и панче-
вачким предузећем за произ-
водњу радне одеће „Знак”. Вла-
сница и директорка те фирме
Љубинка Крловић каже да они

често и радо спроводе овакве
обуке у сарадњи са НСЗ-ом.
Полазнице за курс шивења,
према њеном мишљењу, пости-
гле су одличне резултате.

– Јако добро су се показале
и ја бих сутра била спремна да
их све заједно примим. Надам
се да ће то бити и могуће уко-
лико се наши планови оства-
ре. Верујем да ћемо моћи да
запослимо бар њих пет – обја-
снила је Љубинка Крловић.

Како је навела Ивана Мучи-
бабић, пи-ар менаџер панчевач-
ке филијале НСЗ-а, интересова-
ње за курс је било велико. Ово је
трећа обука из прошле године
која је завршена, а током месеца
биће завршен и курс за руковао-
це грађевинским машинама.

ДОДЕЉЕНИ ЦЕРТИФИКАТИ ЗА КРОЈАЧИЦЕ

Одлични резултати полазница

Радови у декупаж техници на-
стали у оквиру пројекта Међу-
општинске организације сле-
пих и слабовидих Панчево, ко-
ји је локална самоуправа про-
шле године подржала са
150.000 динара, од 6. марта су
изложени у Туристичкој орга-
низацији Панчева (ТОП). Оли-
вера Шука, чланица Међуоп-
штинске организације слепих
и координатор пројекта, обја-

снила је да је у радионицама
учествовало десет слепих и
слабовидих особа. Они су
осликавали дрвене предмете, а
за ову годину је у плану рад у
декупаж техници на стаклу и
керамици. Организација је већ
добила средства од министар-
ства за ту намену, а очекује да
ће новац за наставак прошло-
годишњег пројекта стићи и из
локалне самоуправе.

Овом поставком је започета
сарадња између Међуопштин-
ске организације слепих и
ТОП-а. Директор те установе
Бранислав Ровчанин каже да
ће она бити настављена.

– Њихов рад представља ре-
сурс који може да помогне у
промотивним активностима
града и да привуче потенцијал-
не туристе. Планирамо да у бу-
дућности направимо публика-

цију на Брајевом писму, како би
и слепе особе могле да се упо-
знају с потенцијалима Панчева
– рекао је Ровчанин и позвао су-
грађане да посете изложбу, која
ће бити отворена до 14. марта.

Теме о којима говоримо ка-
да описујемо здравствене
прилике наше средине
углавном су везане за теле-
сно здравље и хроничне бо-
лести које су најчешће у по-
пулацији. Чини се да непра-
ведно запостављамо питања
менталног здравља, која су
и те како део наше свако-
дневице, а за многе од нас
још увек табу.

Принудна хоспитализаци-
ја лица с менталним сметња-
ма је веома осетљиво питање
у медицинској пракси, јер
задире у област поштовања
људских права и слобода и
етички кодекс здравствених
радника. С ментално оболе-
лим лицима и стањима која
могу довести до угрожавања
сопственог и туђег живота,
здравља и безбедности често
се сусрећу лекари ургентних
служби као што је наша.
Основна дилема медицин-
ског радника је заправо у то-
ме у коликој мери су исцр-
пљена друга средства лечења
ових пацијената и колико је
то стање реална опасност за
пацијента и околину. Наме-
ћу се и питања колико је

лице с менталним сметња-
ма способно да разуме при-
роду свог стања, сврху
предложене медицинске
мере, као и последице од-
бијања или пристанка на
овај вид лечења.

Закон о заштити лица с
менталним сметњама каже
да поступак за задржавање
и смештај без пристанка ли-
ца с менталним сметњама
могу покренути чланови
његове уже породице, орган
старатељства, послодавац и
здравствени радници. При-
том се обавештавају слу-
жбена лица Министарства
унутрашњих послова и Слу-
жба хитне медицинске по-
моћи о угрожавајућем по-
нашању оболеле особе.
Пракса обично иде другим
током, те се од медицинског
особља и полицијских орга-
на очекује примена физич-
ке силе у ситуацијама када
она није оправдана и када
пацијент не даје сагласност
на процену здравственог
стања ради утврђивања по-
стојања менталних сметњи.
Дешава се да у тренутку из-
ласка наше екипе на терен
нису присутни знаци мен-
талног поремећаја, да не
постоји адекватна меди-
цинска документација, а да
су подаци добијени од фа-
милије непоуздани и кон-
традикторни. Неретко су
медицински радници и ор-
гани реда изложени прити-
сцима да поступе супротно
закону и својој савести. Чи-
ни се да ће се ове ситуације
понављати све док не буду
јасно дефинисани услови и
поступак лишавања слободе
и принудне хоспитализаци-
је особа с менталним смет-
њама.

Хоспитализација лица
с менталним сметњама

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ
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ТЕШКИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКОМ ОДЕЉЕЊУ

ЛЕКАРИ У УЛОЗИ МАЂИОНИЧАРА
Девет уместо шеснаест
гинеколога

Педесет сати 
прековременог рада
који није плаћен

Већ четири месеца лекари на
Гинеколошко-акушерском
одељењу Опште болнице Пан-
чево раде под великим прити-
ском, јер од њих шеснаест, ко-
лико је према систематизаци-
ји потребно, на том одељењу
ради само девет гинеколога.
Због тога, уместо четири пута,
дежурају по шест или седам
пута месечно и остварују око
90 прековремених сати рада.
Међутим, закон признаје са-
мо 40 сати, тако да лекари за
део свог рада нису плаћени.
Др Растко Васић, начелник
одељења, описује тренутно
стање на гинекологији:

– Дежурамо по двоје шест
до седам пута месечно, што
искључује било какву могућ-
ност да одемо на годишњи од-
мор, да се неко разболи или
да узме слободан дан. Врло је
тешко радити у оваквим усло-
вима и ситуација је веома на-
пета. Трудимо се да збринемо
све пацијенте и да они буду
задовољни.

Повереница за заштиту
равноправности Невена Пе-
трушић честитала је свим
грађанкама Србије празник
8. март – Међународни дан
жена и скренула пажњу на
положај жена у нашој зе-
мљи. Она оцењује да је њи-
хов статус далеко од задово-
љавајућег и поред бројних
закона, ратификованих ме-
ђународних уговора и де-
кларација и Уставом пропи-
сане једнакости
жена и мушка-
раца. У саоп-
штењу се наво-
ди податак који
говори да се
број притужби
упућених пове-
ренику за за-
штиту равно-
правности, због
дискриминаци-
је жена, из го-
дине у годину
повећава, те да
је прошле годи-
не износио више од 15 од-
сто свих поднетих приту-
жби.

Повереница наводи да се
жене сваког дана суочавају
с дискриминацијом, омало-
важавањем, узнемирава-
њем, искључивањем, пони-
жавањем и насиљем – само
зато што су жене. Пракса
показује да се женама у по-
јединим предузећима и да-
ље одмах по њиховом по-
вратку с породиљског одсу-
ства уручују откази, а при-

ликом разговора за посао
инсистира се на подацима о
брачном стању, броју деце и
планирању породице.

Невена Петрушић упозо-
рава на алармантна чиње-
ницу да је од почетка годи-
не у партнерском насиљу
убијено пет жена и да ин-
ституције којима су се оне
обраћале нису адекватно
реаговале. Она истиче да се
неједнак положај жена у

српском друштву често
правда укорењеним навика-
ма, патријархалним коре-
нима и дубоким предрасу-
дама, које се споро и дуго
мењају. Да бисмо дошли до
друштва пуне равноправно-
сти, како је закључила пове-
реница, неопходно је да сви
заједно уложимо напоре да
мењамо ставове и сузбијамо
предрасуде и стереотипе,
јер само тако можемо доћи
до бољег и праведнијег дру-
штва за све.

ђутим, како смо сазнали од др
Небојше Тасића, специјализа-
ција за њих још није почела и
они тренутно на одељењима
раде као „секундарци”.

На Гинеколошко-акушер-
ском одељењу прошле године
је обављено 1.700 порођаја, а
лечило се 4.500 жена. Како је
рекао др Растко Васић, у про-
секу дневно буде примљено
десет пацијенткиња и отпу-
штено исто толико. Поред по-
родилишта, на том одељењу
постоји и одсек за труднице
које се због компликација ту
лече. Жене траже помоћ и
због различитих гинеколо-
шких проблема, а збрињавају
се и пацијенткиње с малиг-
ним болестима.

Услови за рад на одељењу су
добри, али како смо сазнали
од начелника, недостаје опре-
ма, и то она најосновнија.

– То су инструменти које
користимо сваког дана за
различите врсте интервенци-
ја. Већина тих сетова су ста-
ри по двадесет година и нису
за употребу. Ми сада имамо
осам таквих пакета, а треба
нам петнаест – објашњава
Васић.

На одељењу се прошле године лечило 6.000 жена

САОПШТЕЊЕ ПОВЕРЕНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ

Мењати ставове и 
сузбијати предрасуде

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЧЛАНОВА САВЕЗА СЛЕПИХ

Декупаж на дрвеним предметима

кара, али и медицинских се-
стара, не може се лако и брзо
решити. Руководство, међу-
тим, има план како да привре-
мено превазиђе незавидну си-
туацију.

– Добили смо одобрење да
један специјализант долази
три до четири пута месечно
на наше одељење као испо-
моћ. Такође, разговарали смо
и са гинеколозима из Вршца
који би могли да долазе чети-
ри пута месечно код нас да
дежурају. Међутим, још ни-
смо направили финансијску
конструкцију како ћемо да
их платимо, јер својих сред-
става немамо, а РФЗО засад
нема вољу да нам то омогући
– истакао је Тасић.

Недостаје основна опрема
Министарство здравља је не-
давно одобрило пријем четири
лекара у Општу болницу Пан-
чево. Они су примљени на она
одељења на којима је ситуаци-
ја с кадром најалармантнија, а
то су: Одељење опште хирур-
гије, Интерно одељење, Оде-
љење интензивне неге са опе-
рационим блоком и Гинеколо-
шко-акушерско одељење. Ме-

Страну припремила 

Ивана 
Предић

брила пријем нових лекара.
Како смо сазнали од др Небој-
ше Тасића, директора Опште
болнице Панчево, један лекар
је преминуо, један гинеколог
је отишао у другу установу, два
су напустила болницу и раде у
приватној пракси, тако да је на
одељењу остало свега девет ги-

ООДДААББРРААННАА  ХХРРААННАА  ЗЗАА  ТТРРУУДДННИИЦЦЕЕ

Прошле године Министарство здравља написало је смерни-

це за унапређивање исхране трудница и породиља, које су

обавезујуће за све болнице. Др Небојша Тасић изјавио је наш

лист да се у панчевачкој болници храна најпажљивије бира

за Педијатријско и Гинеколошко-акушерско одељење. Додао

је да је у плану приватизација службе за исхрану и хигијену

установе, како би те услуге биле ефикасније и јефтиније.

Он је додао да је због малог
броја лекара недавно укинута
услуга киретаже, али да је она
ипак враћена и ради се средом.

Привремено решење
До овакве ситуације је дошло
зато што се последњих година
број специјалиста на Гинеко-
лошко-акушерском одељењу
смањивао, а држава није одо-

неколога. Да се ситуација неће
брзо побољшати, говори и по-
датак да специјализација траје
пет година, а да готових спе-
цијализаната нема. Према Та-
сићевим речима, тренутно на
одељењу раде два специјали-
занта, али они немају право да
дежурају. Уз то, један гинеко-
лог је на боловању већ седам
месеци. Проблем с бројем ле-



Иако је од последње кише
прошло скоро недељу дана,
наши суграђани који живе у
неколико зграда у Улици др
Жарка Фогараша 37 још увек
уз велике проблеме долазе до
својих станова и гаража због
огромне баре.

Према речима Милана Мар-
јановића, председника скуп-
штине станара у једној од тих
зграда, то се понавља после
сваке кише, због чега је у неко-
лико наврата обавештавао над-
лежне. Међутим, до сада није
било никакве реакције.

– Априла прошле године
пријавио сам овај проблем
„Систему 48”. Написао сам да
до поплава поред наших згра-
да и гаража долази зато што су
четири отвора који су напра-
вљени ради лакшег и бржег
отицања кишнице потпуно за-

пушена. Предложио сам да се
они очисте ради омогућавања
кретања станара и возила. Ме-
ђутим, „Систем 48”  ме је оба-
вестио да је мој захтев просле-
ђен Комуналној инспекцији.
Одатле ми је одговорено да
она није одговорна за тај про-
блем и да је мој допис просле-
дила Дирекцији за изградњу и

уређење града. Дирекција није
реаговала, због чега смо се
обратили ЈКП-у „Водовод и
канализација” и кабинету гра-
доначелника. У тим дописима
смо скренули пажњу на то да
имамо проблем и због честих
загушивања оближњих шахто-
ва, услед чега долази до пла-
вљења неких станова и изли-

вања фекалија. Рекли смо и да
Градска стамбена агенција по-
водом тога ангажује фирму
„Финнет” иако њене дежурне
екипе немају одговарајућу
опрему и само привремено от-
клањају загушења – истакао је
Марјановић.

У одговору из „Водовода” се
наводи да до проблема у Улици
др Жарка Фогараша долази за-
то што на том месту не постоји
градска кишна канализација.

Наглашава се и да је у том
јавном комуналном предузећу
урађен главни пројекат рекон-
струкције и изградње блоков-
ског развода водоводне и фе-
калне канализације и да је на
основу тога издато решење о
грађевинској дозволи. Међу-
тим, од тога није било ништа,
јер у градском буџету нема до-
вољно новца. M. Г.

ПРОБЛЕМИ СТАНАРА У УЛИЦИ ДР ЖАРКА ФОГАРАША

После сваке кише потребне гумене чизме

Више од двеста шездесет на-
ших суграђана који живе на
Содари потписало је ових да-
на петицију у којој се упозора-
ва на то да ће мали број Пан-
чеваца на јесен, када почне
нова грејна сезона, моћи да
плаћа рачуне за грејање. Пе-
тиција је потом упућена гра-
доначелнику и Јавном кому-
налном предузећу „Грејање”.

„Ми, доле потписани, изра-
жавамо незадовољство након
што смо недавно добили оба-
вештења о томе колико ће нам
износити рачуни за грејање од

нове грејне сезоне. Уколико се
нешто не промени, ти рачуни
ће се додатно одразити на наш
ионако угрожен стандард и
претвориће нас у социјалне
случајеве који не могу да очу-
вају ни најосновнији ниво еле-
ментарне егзистенције. У том
смислу захтевамо измену
градске одлуке о условима и
начину снабдевања топлотном
енергијом”, пише у петицији.

Наш суграђанин Иван Па-
рун, који је покренуо потпи-
сивање ове петиције, изјавио
је да се из обавештења које је

„Грејање” послало грађанима
види да ће рачуни у јануару у
просеку износити око десет
хиљада динара.

– У „Грејању” су прорачуна-
ли толико иако су и јануар ове
године и јануар 2014. били ре-
лативно топли. Уколико се
градска одлука на коју смо у
петицији скренули пажњу не
промени, мали број Панчева-
ца ће моћи да плаћа толико
високе рачуне. Засад није би-
ло никаквих реакција надле-
жних, али се надамо да ће
наш пример следити и Пан-

чевци који живе на Котежу,
Стрелишту и у другим насе-
љима, јер је то проблем свих
нас у граду који имамо цен-
трално грејање. Коме год сам
понудио да потпише, сви су
рекли да је то у реду и нико
није имао ниједну замерку.
Током потписивања петиције
видео сам да су наши суграђа-
ни мало уплашени, јер су ме
неки од њих питали: „Шта ако
потпишемо петицију па нас
искључе?” Мислим да нико не
треба да се плаши – изјавио је
Парун. M. Г.

Почетком маја нова депонија
треба да започне пробни рад
– најавили су прошлог петка
Предраг Патић, члан Град-
ског већа задужен за стамбе-
но-комуналне послове, и Ми-
лица Јовановић, директорка
ЈКП-а „Хигијена”. Приликом
обиласка нове депоније с но-

винарима локалних медија
они су истакли да је у току
испитивање дренажних цеви,
као и да се ради на сигнали-
зацији, повезивању колске
ваге и опремању лаборатори-
је. Изјавили су и да је урађен
пројекат за сађење ветроза-
штитног појаса око депоније

и да је потребно завршити
нови приступни пут, јер је
садашњи узак и неодговара-
јући.

Предраг Патић је изјавио да
ће нова депонија бити регио-
нална јер ће се на њу бацати и
ђубре из Опова, а планирано
је да се ту допрема и отпад из

Вршца, Ковина, Беле Цркве,
Алибунара и Пландишта. До-
дао је да је предвиђено и да
депонија подмирује потребе
200.000 становника и да се ко-
ристи између 40 и 50 година.

Подсећамо, изградња нове
депоније почела је 1993. го-
дине. M. Г.

СТАНОВИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ ЈОШ УВЕК НИСУ ПРЕДАТИ ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ АГЕНЦИЈИ

ДУГОВИ БЛОКИРАЛИ ПРИМОПРЕДАJУ
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речима Весне Параушић, по-
моћнице директора за правне и
опште послове тог јавног пред-
узећа, досад је упућено 17 отка-
за уговора о закупу и 26 предло-
га за извршења на име наплате
дуга. Након тога су закупци по-
чели да измирују дугове.

– Верујем да ће они наћи
начин да исплате дугове на-
шем предузећу како би себи
омогућили неко право и мо-
гућност да закључе уговор на
неодређено време и откупе
стан, што ће бити могуће када
објекти буду прешли у ГСА –
објаснила је Весна Параушић.

Она је додала да су откази
слати још јесенас, али да људи
нису исељавани, јер се, према

Закону о становању, исељава-
ња не могу спроводити до кра-
ја марта. Наша саговорница је
истакла да су дужници имали
довољно времена да регулишу
обавезе, те да је велики број
људи то и учинио. Како смо од
ње сазнали, процес примопре-
даје станова за расељавање је
у току.

Комисија за примопредају
станова за расељавање је пре
две недеље обишла пет обје-
ката како би их бодовала, а
исто толики број станова има
услов за примопредају.

Дугови за неплаћање кирије
крећу се од неколико десети-
на хиљада динара па све до
милион динара. На питање да

Плаћање без рата

Исељавања почињу
крајем месеца

Нова Одлука о располагању
становима Града Панчева
усвојена је крајем октобра
прошле године. На основу За-
кона о експропријацији, она
предвиђа укидање станова за
расељавање, којих у Панчеву
има 51 – од тога је 17 под уго-
вором на неодређено време, а
за 34 објекта уговори се обна-
вљају на две године. У року од
45 дана од ступања одлуке на
снагу требало је да станови из
Јавног предузећа Дирекција
за изградњу и уређење Панче-
ва пређу у надлежност Град-
ске стамбене агенције. Иако је
од тада прошло пет месеци,
ниједан објекат још није пре-
бачен у фонд ГСА. Разлог томе
су велики дугови које станари
имају према граду јер нису
плаћали закупнину, а морају
бити измирени како би се из-
вршила примопредаја.

Надлежни из ЈП Дирекције
за изградњу и уређење Панчева
су још крајем прошле године
почели да шаљу опомене ду-
жницима по основу неплаћене
закупнине станова за расељава-
ње, а како се они нису одазва-
ли, упућивани су предлози за
утужење и извршење. Према

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Фантом празних руку
У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас којим
путем се и на који начин
најлакше стиже до самоспо-
знаје. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Ди-
вљина” Шерил Стрејд за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци
који су послали следеће
СМС-ове.

„Нема лаког пута до са-
моспознаје. Пут не тече ла-
гано и праволинијски кроз
равницу и пролеће, већ ви-
југа кроз мећаву, уз непре-
гледне планине, тера нас
да се добро намучимо и
ознојимо, па и да поразимо
покојег змаја пре но што
стигнемо на циљ.”
063/1100...

„Два пута месечно дола-
зим лако до (само)спознаје
вредности човекове цене
кроз 35 година радног ста-
жа. То су они ситни бројеви
на чеку.” 064/9694...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на пита-
ње у ком би се периоду најду-
же задржали кад би имали
моћ да путују кроз време.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Каин” Жо-
зеа Сарамага.

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

„У време Алибабе и (само)
40 разбојника.” 062/8480...

„Давно али дивно време
младости–лудости и бес-
крајне вере у будућност –
тог фантома празних руку
који је много обећавао, а
мало донео.” 062/1656...

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

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

Д. К.

ПОСЛОВИ НА НОВОЈ ДЕПОНИЈИ ПРИ КРАЈУ

Од маја пробни рад?

ОВИХ ДАНА НА СОДАРИ

Петиција против рачуна за грејање

У току су судски поступци Један од приоритета Дирек-
цијe за изградњу и уређење
града у овој години биће за-
мена постојећих семафора у
граду новим, али ће динами-
ка тог посла зависити од тога
колико ће новца за ту наме-
ну бити на располагању.

Међу постојећим семафо-
рима има велики број оних
који су произведени још да-
леке 1989. године, због чега
често не раде, а посебан
проблем настаје када се по-
кваре њихове сијалице, јер
је тешко набавити нове.

Ситуација је посебно те-
шка када је реч о семафори-
ма на прелазима дуж пруге
за Београд, који се налазе на
Стрелишту, на Баваништан-
ском путу, у близини Хале
спортова (раскрснице Прво-
мајске и Боре Станковића,
као и Првомајске и Радивоја
Кораћа) и у Улици Жарка
Зрењанина. На њихов рад у
великој мери утичу уређаји
које користи железница, јер
су застарели и често се ква-
ре, због чега страдају и сема-
фори.

Ово је део одговора над-
лежних у Дирекцији за из-
градњу и уређење града ко-
јима смо поставили питање
шта се дешава са семафори-
ма поред Основне школе
„Исидора Секулић” и у Пр-
вомајској улици, поред за-
твореног базена и Хале
спортова на Стрелишту, ко-

ји у последње време често
не раде.

– До сада су замењени се-
мафори у Улици Димитрија
Туцовића, код Водне заједни-
це и дуж комплетне Улице
Моше Пијаде, а постављен је
нови семафор на раскрсници
Новосељанског пута и Коза-
рачке. Први семафор који ће
ове године бити замењен, је-
сте онај који се налази на пу-
ту за Београд, на раскрсница-
ма улица Жарка Зрењанина
и Првомајске (код Грге –
прим. аут.) и Жарка Зрења-
нина и 7. јула (код Црне мач-
ке – прим. аут.). Те раскрсни-
це су приоритети за замену
зато што су семафори на њи-
ма дотрајали. Поред њих, ове
године ће бити замењени сви
семафори дуж обилазнице из
правца Београда. То се одно-
си на све семафоре у Прво-
мајској, до бувљака, као и оне
у Улици Стевана Шупљикца
и у наставку Книћанинове,
до излаза према Јабуци. То је
траса државног пута који
пролази кроз Панчево. Не са-
мо да ће сви семафори на
раскрсници у том делу Пан-
чева бити замењени него ће
њихов рад бити синхронизо-
ван, па ће возачи када то све
буде завршено, имати тзв. зе-
лени талас – изјавио је Стан-
ко Шкаљак, руководилац
Сектора за инвестиције у Ди-
рекцији за изградњу и уређе-
ње града. М. Г.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Замена застарелих
семафора

ли су надлежни у Дирекцији
омогућили својим закупцима
да дуг плате у ратама, Весна
Параушић је одговорила:

– Ми немамо правног осно-
ва да омогућимо људима да
своје дугове плате на рате.
Сви имамо обавезу да плаћа-
мо закупнину и комуналије, а
људи који живе у поменутим
становима нису категорија
која би била изузета од плаћа-
ња закупнине.

На констатацију да су дуго-
ви направљени и због тога
што закупце нико није кон-
тролисао, о чему је „Панче-
вац” писао прошле године, те
да им уговори нису редовно
продужавани, помоћница ди-
ректора је рекла да су надле-
жни из тог јавног предузећа
слали опомене дужницима, а
како они на то нису реагова-
ли, покренуте су тужбе. Она је
додала да су судски поступци
у току и да ће процедура бити
спроведена до краја.

– Откази су најсуровије ре-
шење, али ми ћемо бити при-
нуђени да то урадимо уколи-
ко закупци не измире дуг. То
је заиста један непријатан по-
сао и ми нисмо желели да до
тога дође. И нама је у интере-
су да они остану у становима
и добију прилику да откупе
стан и добију кров над главом
– закључила је наша саговор-
ница.

И. Предић
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Припадници Полицијске
управе Панчево ових дана
деле ученицима основних
школа у нашем граду налеп-
нице с фотографијама наших
истакнутих спортиста Вање
Удовичића и Милице Ман-
дић на којима је написано:
„Буди као Вања и Милица, не
узимај дрогу”.

Та акција је део кампање
коју заједнички спроводе Ми-
нистарство унутрашњих по-
слова и Мисија ОЕБС-а у Ср-
бији како би се млади поста-
кли да се, попут Удовичића и
Мандићеве, баве спортом и
воде здрав живот и да се ника-
ко не поводе за онима који
узимају дрогу.

Подсећамо, почетком овог
месеца објављени су резулта-
ти истраживања које је фи-
нансирао „Уницеф”, а који го-
воре да млади у Србији почи-
њу да се дрогирају све раније
и да већ са седамнаест година
пробају наркотике. Наведено
је и да, према проценама, са-
мо у Београду има најмање

8.000 наркомана, а да број
оних који се дрогирају на те-
риторији целе Србије прелази
70.000.

САРАДЊА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И АМЕРИЧКЕ АРМИЈЕ

МАРИНЦИ У ПАНЧЕВУ

Четвртак, 12. март 2015.
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Понели лепе утиске
из Србије

Три дана обучавали
наше војнике 

На званичном сајту маринаца
америчке армије објављено је
да су четири припадника тог
рода војске САД учествовала
на курсу за подофицире у Вој-
сци Србије који је одржан од
3. до 5. марта у панчевачкој
касарни „Стевица Јовановић”.

У тој информацији је цити-
ран мајор Саша Петковић, ко-
мандант Центра за обуку и
усавршавање подофицира у
Војсци Србије, који се већ не-
колико година налази у тој
панчевачкој касарни. Он је
изјавио да је долазак америч-
ких маринаца у Панчево до-
принео размени искустава о
важности подофицира у ору-
жаним снагама других зема-
ља и да је то корисно.

– Било нам је занимљиво да
чујемо како је улога подофици-
ра регулисана у армијама САД
и у неким другим европским
државама и да искористимо та
сазнања за побољшавање обу-
ке и едукације подофицира у
Војсци Србије – нагласио је
Петковић.

У информацији објављеној
на сајту америчких маринаца
могу се прочитати и изјаве

припадника војске САД који
су боравили у Панчеву. Они су
изјавили да су наши подофи-
цири који су похађали курс
били веома заинтересовани да
чују о искуствима њихових ко-
лега у армији САД. Додали су
да су понели лепе утиске на-
кон разгледања Војног музеја

на Калемегдану и рекли да им
се допало што су том прили-
ком видели да Србија има бо-
гату историју и да су грађани
Србије поносни на њу.

Сарадња Центра за обуку и
усавршавање подофицира у
Војсци Србије и Европске ко-
манде армије САД, у оквиру

које су четири америчка ма-
ринца боравила у Панчеву,
траје од 2010. године. Посеб-
но је била интензивна про-
шле године, када је реализо-
вано седам заједничких ак-
тивности, а наставиће се и у
овој години – пише на сајту
маринаца.

СВЕ ВИШЕ ЖЕНА У СПЕЦИЈАЛНОЈ БРИГАДИ

Дотеране, нашминкане, а кад затреба – и опасне

Валентина Коловић Станић,
в. д. шефа Одсека за управне
послове у Полицијској упра-
ви Панчево, изјавила је да
сви наши суграђани који чу-
вају неко ватрено оружје,
муницију или пиротехничка
средства могу да их у наред-
на три месеца предају поли-
цији без страха да ће бити
испитивани одакле им и да
ће бити кажњени.

Она је нагласила да се
оружје може враћати у По-
лицијској управи Панчево и
у полицијским испоставама
„Север” и „Југ”, које се нала-
зе у улицама Жарка Зрења-
нина и Јове Максина.

– Предвиђена је и могућ-
ност да власници нелегалног
ватреног оружја који желе да
га задрже поднесу захтев за
регистрацију. Спремни смо
да максимално олакшамо
тај поступак, чак и у случају
да ти захтеви буду неком-
плетни због тога што њихови
подносиоци немају сву по-
требну документацију. Њи-
ма ће бити омогућено да
поднесу захтеве, а да на-
кнадно приложе неопходну
документацију. Детаљније
информације се могу добити
на телефон 325-152, а јавиће
им се наше колегинице које
раде на пословима у вези са
оружјем. Апелујемо на гра-
ђане који имају ватрено
оружје да искористе ову мо-
гућност и да нам га предају
без страха од било каквих
законских последица. Ако то

не учине у наредна три месе-
ца, а након тога им буде про-
нађено оружје, сносиће
санкције – истакла је Вален-
тина Коловић Станић.

Подсећамо, 4. марта
2015. на територији наше

државе почела је легализа-
ција оружја, коју спроводи
Министарство унутрашњих
послова Србије. Док та ак-
ција буде трајала, биће мо-
гуће и да се региструје
оружје за личну безбедност
(пиштољи и револвери), ло-
вачко оружје (ловачке пу-
шке и карабини) и спортско
оружје (малокалибарски
пиштољи и револвери, ма-
локалибарске пушке и ва-
здушно оружје) за које вла-
сници не поседују одобрење
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије.

тог ватреног наоружања које
се користи у специјалним је-
диницама. Редовно идемо и на
терен, на логоровања. У почет-
ку је било тешко, али смо се
касније навикле. Сада радимо
све што и наше колеге, нема
никаквих одвајања – истакла
је Ана Милетић.

Њена колегиница Биљана
Вељановски, десетар, рекла је
да се чланови њене породице
у почетку нису слагали с тим
да конкурише за посао у вој-
сци и да ради у Специјалној
бригади. Међутим, касније су
се помирили с тим и сада има
њихову максималну подршку.

– Волим војнички позив и
униформу. Ван свакодневног
посла сам доста физички ак-
тивна, бавим се спортом, актив-
но играм рукомет, тако да ми
свакодневна кондициона обука
није тешка. Учествујем на так-
мичењима у оријентирингу. То
је изузетно интересантан спорт
и захтева добру кондицију. На-
дам се да ћу кад завршим кур-
севе које похађам, добити чин
водника и да ћу после тога даље
напредовати. Много ми значи
то што сам у Специјалној бри-
гади, јер се та јединица издваја
и разликује од осталих у војсци.
Имамо честа гађања и специ-
фичну обуку, што остале једи-
нице немају. Важно је и то што
у Специјалној бригади имамо
максималну подршку, почев од
наших командира у јединици,
па до самог врха, до командира
бригаде – рекла је Биљана Ве-
љановски.

У времену у коме живимо ви-
ше нема поделе на женске и
мушке послове, па је тако из
године у годину све више при-
падница лепшег пола у Војсци
Србије. Један део њих ради у
Специјалној бригади, елитној
јединици наше армије.

Оне се на улици ни по чему
не разликују од осталих дама.
Када обуку војничке унифор-
ме, могу имати лакиране нок-
те и дозвољено им је да буду
дискретно нашминкане. Ме-
ђутим, док су на дужности,
раде све што и њихове колеге
и не траже никакве олакшице
у обављању свакодневних ду-
жности.

Пуцају из ватреног оружја,
скачу падобранима из авиона
и хеликоптера, иду на логоро-
вања и маршеве и успешно
испуњавају бројне друге за-
датке који им се повере. Због
тога се њихове колеге у Спе-
цијалној бригади и старешине
те јединице поносе њима и
истичу да заслужују макси-
мално поштовање и највише
оцене.

Када се 2009. године запо-
слила у Специјалној бригади,
Аленка Цолић је почела као
обичан војник. У међувреме-
ну је добила чин десетара, за-
вршила лидерски курс и курс
за подофицире, и захваљујући
томе сада очекује да добије
виши, официрски чин.

– Тренутно сам везиста у
Командном батаљону Специ-
јалне бригаде. Научила сам
много о техници која се кори-

Обострана размена искустава на полигону

ХРОНИКА

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Прошлог четвртка, 5. марта,
у два сата после поноћи, за
сада непознати починиоци
запалили су комби „форд”
који је био паркиран испред
куће нашег суграђанина
Милорада Ћосића на Миси.
Нажалост, то је већ друго
возило које му је уништено
за кратко време. Наиме, 24.
фебруара подметнут је по-
жар у коме је изгорео „фи-
јат мултипла”, такође после
поноћи, на паркингу иза
његове куће.

– Оба пута је било исто.
Спавали смо, а онда су нас
пробудиле страховите екс-
плозије, попут оних које су
се чуле за време бомбардо-
вања. После њих је одмах
избио пламен. То је ката-
строфа, ситуација уопште
није безазлена. Имам реги-
стровану фирму „Бродико”
и тим возилима сам прево-
зио раднике до Макиша на
посао. Моји укућани и ја
ником ништа не дугујемо,
немамо никакву казну, ни-
ком ништа нисмо скриви-
ли. Не знам и не могу да на-

слутим коме је тако нешто
могло да падне на памет.
Можда је ствар у томе што
смо с тим возилима стајали
тамо где нисмо смели. Ују-
тру смо полазили с Мисе и
заустављали се код хотела
„Тамиш”. На том месту смо
се задржавали минут, док
не би ушли радници, и онда
бисмо  кретали за Београд.
Кад су ми запалили први
аутомобил, „мултиплу”, по-
сле увиђаја су рекли да су
узрок пожара биле неис-
правне инсталације. Ми
смо прихватили такво обја-
шњење и некако смо се по-
мирили с тим, али сада је
већ чудно, сумњиво, све се
поновило. Једино позитив-
но у свему је што су ватро-
гасци дошли брзо након на-
шег позива и за кратко вре-
ме угасили пламен. Хтео
бих да похвалим и то што је
полиција реаговала након
мог одласка код њих и што
је послала обезбеђење које
патролира сваке вечери
близу моје куће – изјавио је
Ћосић.

НАШ ГРАД КАО КОЛУМБИЈА

Нашем суграђанину
запаљена два возила 

АПЕЛ ВЛАСНИЦИМА НЕРЕГИСТРОВАНОГ

ОРУЖЈА

Искористите 
могућност легализације

сти у војсци и средствима ве-
зе. Прошла сам обуку за рад
на новим дигиталним уређа-
јима које је добила наша вој-
ска и усавршила сам се и с те
стране. Кад сам рекла својим
пријатељима и породици да
желим да радим у војсци, у
почетку су били шокирани,
али су се касније навикли. Од
оружја дужим аутоматску пу-
шку и пиштољ. Допада ми се
то што имамо и честа гађања
да бисмо што боље руковали
наоружањем. Волим војнички
позив јер је динамичан и за-
нимљив. Моје колегинице у
бригади и ја дајемо све од се-
бе да извршавамо како треба
дужности и задатке који су
нам поверени – изјавила је
Аленка Цолић.

Њена колегиница Ана Миле-
тић, десетар, успешно је про-
шла четворонедељну основну
пешадијску обуку у Сомбору, а
након тога је примљена у Про-
тивтерористички батаљон. Није
успела да прође физичку про-
веру, па је пребачена у Команд-
ни батаљон. Сада похађа ше-
стонедељни курс за пријем у
чету везе, а након тога је чека
одлазак на подофицирски курс.

– Захваљујући војничком
позиву такмичим се у стреља-
штву, у пуцању из пиштоља.
Две године заредом сам побе-
ђивала на првенствима Копне-
не војске. Поред пиштоља, ду-
жим и аутоматску пушку. Сва-
ког дана имамо кондиционе
тренинге и обуку, која често
обухвата и гађања из различи-

АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Спречити младе да се дрогирају



Треће издање манифестације
под називом „Најлепша бајка”
одржано је у суботу, 7. марта,
у сали омољичког Омладин-
ског дома. То је уједно и седи-
ште КУД-а „Жисел”, коме је у
организацији овог догађаја,
посвећеног Дану жена, помо-
гло Удружење жена „Омољ-
чанке”.

Окосницу програма су чи-
нили чланови свих трију деч-
јих група предшколског и
школског узраста поменутог
друштва, који су певали, сви-

рали, рецитовали и играли у
традиционалним ношњама.

Сваки њихов гест био је
пропраћен овацијама бројних
посетилаца, међу којима су
били и учитељи омољичке
основне школе како би из пр-
вог реда бодрили наступе сво-
јих ђака. Пратеће програме су
чиниле и богате изложбе ру-
котворина и колача у органи-
зацији „Омољчанки” и роди-
теља ученика.

По завршетку званичног
програма настављено је на-
родно весеље, када су баке и
маме повеле коло, у које су се
врло брзо умешали и мали
фолклораши. Напослетку су
се сви заједно засладили уку-
сним експонатима.

Сада је већ извесно – Јабучани
ће поново морати да гласају!
Нови избори за месну скуп-
штину биће расписани у наред-
них десетак дана, након што ће
председник Скупштине града
Панчева о томе донети звани-
чан закључак. Потом ће бити
распуштена актуелна скупшти-
на, а цео поступак ће потрајати
између 45 и 60 дана, па би из-
лазак на гласање требало оче-
кивати у мају. У међувремену
ће Градско веће формирати
привремени орган, који ће
управљати Месном заједницом
до конституисања нове власти. 

Јабучка месна Скупштина
броји петнаест столица, а ово
ће бити већ други ванредни
избори, што је досад незабеле-
жен податак од увођења више-

страначја у Панчеву. Подсећа-
ња ради, на редовним избори-
ма одржаним 2012. године
мандате су освојиле Српска
напредна странка (седам) и
Демократска партија Македо-
наца (шест), уз по једног пред-

ставника социјалиста и групе
грађана.

Међутим, већ при конститу-
исању месног органа власти до-
шло је до немалог изненађења,
с обзиром на то да је, уз помоћ
гласова ДПМ-а и мимо воље
своје партије, за председника
изабран напредњак Владимир
Швец. Ипак, након неколико
месеци најјаче странке су се на-
годиле, Швец је смењен, а кор-

мило је преузео Живадин Ми-
тровић (СНС). Недуго затим до-
шло је до раскола унутар наре-
чене коалиције, а након смрти
једне чланице Скупштине од-
нос двеју страна био је нере-
шен. То је превазиђено избори-
ма средином 2013. године, на
којима је Вучићева партија, на
крилима популарности свог ли-
дера, „одувала” ривале са импо-
зантних дванаест према три
(чланова ДПМ-а).

Изгледало је као да ће се све
смирити на дужи период, али
након пола године кренуло је
ново осипање владајуће опци-
је. Недавно је чак опозиција
тврдила да има већину, што
надлежни градски органи ни-
су усвојили, већ се прибегло
расписивању нових избора.

Једно је сигурно – у Јабуци ће
већ други пут бити ванредно
потрошен народни новац, и то,
према првим проценама, око
триста педесет хиљада динара.

Ивановачка основна школа
„Моша Пијаде” обележиће на-
редних дана вредан јубилеј –
140 година од оснивања.

Првог дана програма, у че-
твртак, 12. марта, од 13 сати,

биће приређене презентација
монографије школе и пригод-
на изложба фотографија, док
ће у суботу, 14. марта, у 17 са-
ти, у Дому културе почети при-
редба поводом дана школе.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Про-
дајна изложба ручних радо-
ва – корпица од папира које
су прављене у зимским ра-
дионицама, одржана је од
четвртка до недеље на пла-
тоу испред Дома културе.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Ново-
формирано Удружење жена
„Новосељанке/Boboacele”
приредило је Базар лепих
ствари у суботу, 7. марта, у
Дому културе. Наредног да-
на су на истом месту дечје
групе одржале концерт за
маме, а увече су први ан-
самбл и оркестар гостовали
у Културном центру Панче-
ва. Књига др Милана Ми-
цића „Српско добровољач-
ко питање у Великом рату”,
у издању РТС-а, промовиса-

на је у уторак, 10. марта, у
галерији Дома културе, а
упоредо с тим постављена
је изложба Историјског ар-
хива посвећена хероини
Првог светског рата – Ма-
рији Прити.

ДДооллооввоо:: Поводом Дана же-
на одржано је романтично
вече за даме у петак, 6. мар-
та, у Дому културе, а на сам
празник рукометни клуб је
организовао целовечерње
дружење у сали „Цепелин”.
Владика банатски Никанор
је у среду, 11. марта, одр-
жао службу у Великој цр-
кви. Црвени крст ће у субо-
ту, 14. марта, од 16 сати,
приредити предавање педи-
јатра у просторијама Месне
заједнице.

ГГллооггооњњ::  Аташе за културу
Амбасаде Румуније у Бео-
граду Александар Петруц
уручио је домаћинима
вредне поклоне у петак, 6.
марта, у Дому културе. Ко-
мунално предузеће недавно
је уредило дечје игралиште
у парку, а Скупштина МЗ је
донела одлуку о покретању
јавних набавки за уређење
пијачног платоа и санацију
објекта у центру села. Пре-
давање о алтернативној ме-

дицини одржаће др Сини-
ша Врговић у понедељак,
16. марта, од 18 сати.

ИИввааннооввоо::  Oсновна школа
„Моша Пијаде” обележиће
вредан јубилеј – 140 година
од настанка, тако што ће у
четвртак, 12. марта, од 13 са-
ти, бити приређена презен-
тација монографије школе и
пригодна изложба фотогра-
фија, а у суботу, 14. марта, од
17 сати, у Дому културе ће
уследити приредба поводом
дана школе. Представници
локалних Бугара састаће се с
председником Бугарске у
петак, 13. марта.

ЈЈааббууккаа::  Очекује се да ускоро
буду расписани нови ван-
редни избори за Скупштину
Месне заједнице. Дом кул-
туре планира да 25. марта
прикаже два филма – „Пети
лептир” и „Бићемо прваци
света”.

ККааччааррееввоо::  Документарно-
анимирани филм „Михајло
Пупин – пут ка светлости” и
трибина о том великом срп-
ском научнику биће одржа-
ни у петак, 13. марта, од 19
сати, у свечаној сали Месне
заједнице, а говориће Алек-
сандра Нинковић Ташић из
Београда, члан Образовно-
истраживачког друштва
„Пупин”. У оквиру програ-
ма „Позоришни бонтон”, у
уторак, 17. марта, од 12 са-
ти, у Културном центру
Панчева наступиће драм-
ска секција качаревачког
Дома културе, коју води
глумац Јован Поповић.

ООммоољљииццаа:: Монографија ау-
торке Аните Панић о глумцу
Петру Краљу промовисана је
у четвртак, 5. марта, у Дому
културе, где је током викен-
да приређена продајна изло-
жба цвећа. Манифестација
под називом „Најлепша бај-
ка” одржана је у суботу, 7.
марта, у организацији КУД-а
„Жисел” и Удружења жена
„Омољчанке”.

ССттааррччееввоо:: Редовна скуп-
штина Одреда извиђача
„Надел” одржана је у субо-
ту, 7. марта, у просторијама
Дома културе. Музички фе-
стивал „Распевано пролеће”
биће претпремијерно при-
ређен у среду, 18. марта, у
великој сали културне уста-
нове.
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Сви председници 
месних скупштина
мушкарци

Једна директорка 
комуналног предузећа

Откако је пре сто пет година
на иницијативу немачке фе-
министкиње Кларе Цеткин, с
циљем борбе за свеопшту рав-
ноправност полова, устано-
вљено обележавање Дана же-
на, тај празник је с временом
добио другачију ноту и постао
сведен на неколико роман-
тичних знакова пажње усме-
рених ка припадницама не-
жнијег пола.

Иако је неоспорна чињени-
ца да је отада положај жене
битно поправљен, још увек
има простора за напредак,
пре свега када је реч о њихо-
вом утицају на креирање ва-
жних одлука. И без обзира на
бројне апеле и иницијативе
број жена у управљачким
структурама је на прилично
ниском нивоу.

Жене воде амбуланте 
и школе
Такав тренд је и у нашем гра-
ду, а још је израженији у ру-
ралним срединама, премда се

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СЕОСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

ДАМЕ НЕДОВОЉНО ЗАСТУПЉЕНЕ

ДАРЕЖЉИВИ ГОСТ ИЗ РУМУНСКЕ АМБАСАДЕ

Поклони за Глогоњце

никако не може сматрати ка-
тастрофалним. Када је реч о
институцијама у девет села,
даме најбоље стоје у амбулан-
тама, где су на директорским
местима апсолутно доминант-
не, док су у шест школа на
челним функцијама, изузев у
Долову, Јабуци и Глогоњу. На
тим позицијама их је упола
мање у домовима културе, а
само у Јабуци жена (додуше,
као вршилац дужности) води
комунално предузеће.

Посебна прича је политика.
Познато је да се у тој области,

без које се не може замислити
ни најминорнија активност у
овој земљи, жене не котирају
претерано добро. Ништа боље
није ни када је реч о органима
власти у насељеним местима.
Руку на срце, није се много да-
ма ни кандидовало на избори-
ма, још мање их је ушло у месне
скупштине, па стога не треба да
чуди то што им „џентлмени” ни
у једном месту нису уступили
председничку фотељу.

„Мушки” Брестовац
И исход последњих месних
избора, одржаних 2012. годи-

Аташе за културу Амбасаде
Румуније у Београду Алек-
сандар Петруц посетио је
Глогоњ у петак, 6. марта, и
том приликом у тамошњем
Дому културе домаћинима
уручио вредне поклоне.

Тако је КУД „Веселија”,
који се бави очувањем ру-
мунске традиционалне му-
зике, добио два рачунара и
један ЛЦД смарт телевизор,
а ти уређаји ће убудуће кра-
сити просторије глогоњске
културне установе.

Посебно су радосни били
најмлађи полазници курса

румунског језика који се та-
кође одвија у Дому културе,
јер им је поклоњено десет
таблет рачунара. Поред
ових вредних уређаја, уру-
чени су им и школски при-
бор, уџбеници на румун-
ском језику и ранчеви.

Треба напоменути да су
таблет рачунари и ЛЦД те-
левизор донације Култур-
ног центра Азербејџана у
Београду, док су остало да-
рови Амбасаде Румуније у
Србији, с којом КУД „Весе-
лија” већ дуже  време успе-
шно сарађује.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

ОДРЖАНА СКУПШТИНА ОИ „НАДЕЛ”

Похвале старчевачким
скаутима

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ПРЕСЕЧЕНА КРИЗА ВЛАСТИ У ЈАБУЦИ

Ванредни избори по други пут

Одред извиђача „Надел”, је-
дини који делује на терито-
рији града Панчева, одржао
је у суботу, 7. марта, редовну
годишњу скупштину у про-
сторијама Креативног кул-
турног клуба. Поред педесе-
так старчевачких скаута, том
догађају су присуствовали и
представници локалних ин-
ституција из места и града,
као и гости из других одреда,
а најважнија званица био је
председник Савеза извиђача
Србије – Бранко Давидовић,
који је посебно похвалио рад
„Надела”.

Скупштина је усвојила изве-
штаје за претходну годину, као
и планове за текућу. Могло се
чути да су Старчевци имали
успешан период у којем су ор-
ганизовали више десетина ак-
ција и око месец дана провели
у природи. Истакнута је и за-
слуга Града за тај успех, јер је
разумео значај извиђача у не-
формалном образовању и фи-
нансирао их кроз пројекте.

Након завршетка официјел-
ног дела ОИ „Надел” се побра-
тимио са ОИ „Свети Сава” из
Београда, а дружење је наста-
вљено до вечерњих часова.

У ИВАНОВУ НАРЕДНИХ ДАНА

Вредан јубилеј школе

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-а „ЖИСЕЛ”

„Најлепша бајка” 
у Омољици 

не, довољно јасно говори томе
у прилог.

Када је реч о деветочла-
ним скупштинама, стање је
овакво: у Глогоњу и Иванову
седи по једна жена, док у
Брестовцу нема баш ни једне
једине?! Ништа боље није ни
у органима власти који броје
по петнаест чланова – у Омо-
љици је, рецимо, била иза-
брана само једна млада дама
(у међувремену је поднела
оставку); Јабука и и Старче-
во имају по две припаднице
лепшег пола, а Качарево,
Долово и Ново Село (међу
којима и народна послани-
ца Гордана Топић) „чак” по
три. Али то је још увек тек
двадесет одсто, премда би по
закону (који важи за народ-
не посланике) требало да
свака трећа столица при-
падне дами.

Како ствари стоје, Осми
март ће и убудуће бити вре-
ме за цвеће и евентуално од-
ласке у кафане, а грађани на-
сељених места, с обзиром на
то да је неоспорно колико
жене умеју да буду упорне и
темељне, треба о томе добро
да размисле приликом сле-
дећег одабира својих пред-
ставника.



У Галерији савремене уметно-
сти у понедељак, 16. марта, у
19 сати, биће отворена изло-
жба радова уметника из бу-
гарског града Русе, под нази-
вом „Русенски сижеи – један
век”, која је плод вишегоди-
шње сарадње Културно-про-
светне заједница Панчево
(КПЗП) и Уметничке галерије
у Русама.

Почетком децембра у том
бугарском граду била је при-
ређена поставка од 36 репре-

зентативних слика наших ау-
тора које су настале у Ликов-
ној колонији „Делиблатски
песак”.

Најављено је да ће прили-
ком отварања гостовати Иван
Григоров, заменик градона-
челника Русе, Елена Велико-
ва, директорка Савремене га-
лерије Русе, и Марија Тодоро-
ва, кустоскиња исте галерије,
као и Ангел Димитров, амба-
садор Републике Бугарске у
Београду.

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

УМЕТНИЧКА СТРУЈАЊА У БУГАРСКОЈ

Русенски сижеи 
– један векКултурни центар чет пет суб нед пон уто сре

И ДАЉЕ АЛИС (ФЕСТ) 20.00 

КРАЉИЦА И ЗЕМЉА  (ФЕСТ) 20.00 

ПОТРАГА (ФЕСТ) 20.00 

ЏИМИЈЕВА ДВОРАНА (ФЕСТ) 21.00 

„Инкомпатибилност
живота” – одлична
тема за размишљање

Социјално-поетски
мотиви и сусретање
приватног и политичког

Изложбу фотографија под на-
зивом „Инкомпатибилност
живота” Милена Максимовић
је планирала да приреди у
2014. години. Идеја је била да
њоме сублимира своје умет-
ничко искуство и ставове
формулисане током година
изолације услед тешке боле-
сти. Нажалост, тај пројекат
није успела сама да реализује.
Уместо тога, у понедељак, 9.
марта, годину дана од Миле-
ниног одласка, у Галерији са-
времене уметности приређе-
на је ретроспективна изложба
на којој су заступљени њени
најпознатији радови. Прире-
диле су је уметница Ивана Ра-
киџић Крумес и историчарка
и теоретичарка уметности Је-
лена Весић, уз техничку подр-
шку и реализацију Јагоде
Милковски.

Ауторке поставке су ода-
брале најрепрезентативнија
дела из различитих етапа у
стваралаштву ове младе

Сваког дана Рејчел путује
истим возом и пролази по-
ред куће у којој је некад
живела, присећајући се
живота који је неповратно
изгубила. У мноштву ушу-
шканих приградских до-
мова поглед јој изнова лута
до једног у којем живи сре-
ћан брачни пар, двоје мла-
дих, лепих и наизглед
срећно заљубљених супру-
жника. Међутим, ствар-
ност је далеко од те иди-
личне слике, а Рејчел ће
убрзо сазнати шта се крије
иза затворених врата савр-
шеног дома.

Када се у мирном насељу
догоди злочин, Рејчел ће
схватити да је укључена у
њега више него што је и са-
ма свесна. Решена да от-
крије истину, мораће да се

суочи са сопственим демо-
нима. Док се горке успоме-
не и духови прошлости ве-
што прикрадају и одвлаче
је све дубље у свет обмана,
истина је много ближе него
што ико може замислити...
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Музика
Четвртак, 12. март, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ђака соло певања Музичке школе „В. Вучковић” из Београ-
да. Као гости наступају млади трубачи из исте школе. 

Среда, 18. март, 17 сати, Клуб за одрасла и стара лица
(Улица Јосифа Маринковића 25): концерт ученика МШ
„Јован Бандур”. 

Програм за децу 
Субота, 14. март, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Пипи Дугачка Чарапа”.

Среда, 18. март, 12 сати, дворана Културног центра: пред-
става за децу „Позоришни бонтон – четири кратке приче –
деца деци”, драматургија и режија Јован Поповић.

Књижевност
Среда, 18. март, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција збирке песама „Теби” Милоша Галетина, уз му-
зику састава „Складиште”.

Изложбе 
Петак, 13. март, 10 сати, Народни музеј: отварање изло-
жбе „Српска мода у 19. веку” мр Владимира Анђелковића
и Центра за истраживање дигиталне културе.

Понедељак, 16. март, 19 сати, Галерија савремене умет-
ности: изложба радова уметника из бугарског града Русе.

Уторак, 17. март, 19 сати, Културни центар: дванаести Фе-
стивал подводне фотографије и подводног филма, у орга-
низацији Клуба подводних активности (следи пројекција
подводних филмова у Изабинском простору КЦП-а).

Представе
Среда, 18. март, 19.30, дворана Културног центра: пред-
става „Мушкарчине”.

Тематски програм
Четвртак, 12. март, 21 сат, дворана „Аполо”: стендап шоу
„Femme Frontal”  Марине Орсаг (ХР), Миранде Лончар
(БиХ) и Јелене Радановић (СРБ). 

Субота, 14. март, 18 сати, дворана Културног центра: кон-
церт ирског плеса „St. Patrick’s Day show”. 

Недеља, 15. март, 19 сати, сцена Културног центра: кон-
церт лондонског квартета „Алауда”.

Уторак, 17. март, 19 сати, „Аполо”: представљање пројекта
„Сто фотографија за сто минута”. Назив другог догађаја је
„Мало смо рушили по граду”.

Филм
Четвртак, 12. март, 18 сати, дворана Културног центра:
пројекција филма „У име народа!” и трибина.

Културни телекс

„Девојка из воза”
Полe Хокинс

РЕТРОСПЕКТИВА РАДОВА МИЛЕНЕ МАКСИМОВИЋ

ОДСУТНИ СУ ПРИСУТНИ 
ДОК СУ ВОЉЕНИ

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

Два читаоца који до среде, 18. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„У којим све околностима стварност постане идилич-
на?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девој-
ка из воза” Полe Хокинс.

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

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

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

тра серије фотографија „Бе-
кап” и „Младе”.

– На изложби се могу виде-
ти и фотографије са експли-
цитно политичком садржи-
ном, а то најпре долази до из-
ражаја у еколошком циклусу
и радовима „Карта у једном
правцу”, који говоре о еми-
грантима. И у серији „Бекап”
може се уочити моменат укр-
штања приватног и политич-
ког – закључила је Јелена Ве-
сић.

Као што је на фотографија-
ма „из болести” ауторка исто-
времено и присутна и одсут-
на, тако је Ивана Ракиџић
Крумес осмислила концепт
којим је на другачији начин
обрађен мотив одсутно-
сти/присутности. Наиме, у
првом делу галерије поста-
вљен је фото-апарат подешен
да сам фотографише, а те фо-
тографије су аутоматски про-
јектоване преко целог зида га-
лерије. Будући да је и даље ја-
ко потресена због одласка
Милене Максимовић, она ни-
је била у стању да да изјаву за
„Панчевац”. Слично је било и
са Јагодом Милковски, која је
пружила значајну техничку
подршку у реализацији ове
приче. Уместо великих речи,
оне су се определиле да ре-
троспективном изложбом по-
кажу само делић онога што је
остало иза изузетне Милене
Максимовић.

Фотографије на којима се сусрећу приватно и политичко

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

уметнице: од видео-рада „23
2 76”, преко сета фотографи-
ја „Младе”, „Карта у једном
правцу” и одличних радова
са еколошком поруком (неки
од њих су објављени у нашем
листу 2005. године), до нај-
дирљивије и најпотресније
серије „Бекап”, која предста-
вља неку врсту дневника бо-
лести. Иако је реч о фраг-
ментима и траговима, ономе
што уметницу окружује, Је-

лена Весић те радове сматра
својеврсним аутопортрети-
ма. Она каже да естетика
Милене Максимовић дели-
мично израста из фотограф-
ске праксе Весне Павловић и
групе „Шкарт”, што подразу-
мева комбинацију социјал-
них мотива и поетског изра-
за. Други аспект развоја ове
уметнице може се повезати с
њеним похађањем Женских
мировних студија и односи
се на место сусретања при-
ватног и политичког. Веси-
ћева кроз ту призму посма-

У галерији „1971” у оквиру
арт-центра „Мараја” у Дубаију
у среду, 11. марта, отворена је
изложба под називом „Zero”,
чији је циљ да прикаже како
различити уметници виде пи-
тање рециклаже и давање но-
вог живота нечему што се ге-
нерално сматра отпадом. Је-
дан од аутора који учествују на
изложби јесте и Ненад Симић,
млади архитекта из Панчева.
Он је део тима који је начинио
инсталацију од старих пла-
стичних флаша од кока-коле.

– Флаше су након нашег
третмана постале декоратив-
ни комади. Оне у комбинаци-

ји с рефлективним зидовима
који их окружују формирају
један нови унутрашњи арти-
фицијелни пејзаж што се про-
стире у бескрај – објаснио је
аутор. 

Ненад Симић ради као арт-
директор у архитектонској
фирми коју води Раја Ани, јед-
на од најутицајнијих фигура
архитектонске сцене Емирата,
с канцеларијама у Дубаију и
Њујорку. Прошле године је
пројекат „Спортски комплекс
у Дохи (Катар)”, у чијој изради
је и Симић учествовао, освојио
награду као најбољи пројекат
за спорт и рекреацију. 

Декоративна рециклажа

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Српска мода у 19. веку
У Народном музеју у петак,
13. марта, у 10 сати, биће
отворена изложба под нази-
вом „Српска мода у 19. веку”,
која прати одевање у Србији
од 1804. до 1918. године и от-
крива суптилне токове прео-
бражаја грађанског костима
од српско-левантско-балкан-

ског до чисто европског, који
преовлађује у деведесетим го-
динама 19. века.

Ова фотодокументарна из-
ложба резултат је сарадње
историчара уметности мр Вла-
димира Анђелковића и Цен-
тра за истраживање дигиталне
културе.

Панчевачки састав „Сиви”,
чију музику карактеришу
лирски текстови и алтерна-

тивни рокенрол звук, недавно
је објавио спот за песму „У на-
ручју уснулих”. Тај бенд тре-

нутно ради на новом, другом
албуму, као и на још једном
музичком споту.

С дебитантским издањем
„Седам” забележио је бројне
успехе. Спот за песму „Једно”
био је три недеље први на листи
култне емисије „Грување” на
РТВ Војводини, а седам недеља
у првих десет места. У финалу
фестивала „Belgrade Demo Live
2013” бенд је освојио треће ме-
сто по избору стручног жирија,
а потом је гостовао и на „Lake
Fest-у” у Никшићу.

Панчевачка публика моћи
ће отпрати концерт бенда
„Сиви” 27. марта у дворани
„Аполо”, када ће наступити и
„Fancy Frogs” и „Блекбокс”.

У наручју уснулих

Следећег петка, 20. марта,
наши суграђани ће моћи да у
Културном центру послушају
како звучи други албум нашег
суграђанина Саве Маринко-
вића, који носи назив „Evoca-
tion” и објављен је за итали-
јанског издавача „Depth of Fi-
eld”. Како се наводи у опису
тог остварења, албум се може
слушати и као мрачна стра-
на Маринковићевог првенца
„Nowhere Near”.

Сава Маринковић ствара
амбијенталну музику, а на но-
вом албуму има елемената
традиционалног и модерног
звука. Поред аутора, у пред-
стављању тог издања учество-
ваће и Софија Јованов, Нико-
ла Като, Слободан Рековић,
Влада Јованов, Катарина Ар-
сенов и Драган Гојић, а за ви-
део-пројекције ће се побрину-
ти Никола Матенда и Ивана
Рајић.

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА ДИСКА

Шта евоцира
Сава Маринковић?

ДДООББРРАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЈЈАА

Према речима Иване Маркез Филиповић, уреднице ликов-

ног програма у Галерији савремене уметности, Милена

Максимовић је 2014. године конкурисала пројектом „Ин-

компатибилност живота”.

– Желели смо да наставимо њену идеју и да не одуста-

немо, јер она то не би желела. Радови који се овде могу ви-

дети били су излагани на неким претходним изложбама.

Мислим да је ово само почетак и увод у једну лепу причу и

добру енергију коју ћемо наставити да развијамо наредних

година – изјавила је Ивана Маркез Филиповић.



Трио „Неуролептик” и глумац
Золтан Плетл извели су у поне-
дељак, 9. марта, у „Аполу”, вео-
ма занимљив алтернативни му-
зичко-поетски спектакл, који се
базира на споју импровизова-
ног музицирања и аутентичне
глумачке експресије. Плетл је
овом приликом читао односно
певао текст склопљен од стихо-
ва Миње Богавац, Дежеа Косто-
лањија и делова грчких траге-

дија. Неке песме је говорио на
мађарском, а неке на српском,
али сама интерпретација их је

публици учинила блиским и
разумљивим без обзира на го-
ворну баријеру. Плетл је завр-

шио Академију уметности у
Новом Саду и сада је члан субо-
тичког позоришта „Деже Ко-
столањи”, те гостујући глумац у
будимпештанском театру „Ер-
кењ Иштван Синхаз”.

Суботички трио „Неуролеп-
тик” настао је 2007. године и
постава тог бенда се више пута
мењала, тако да су и основни
инструменти сада различити
од оних на почетку. У Панчеву
су свирали Пастор Чаба (вио-
лина), Иштван Левај (харфа) и
Александар Петровић Мечка
(бас/гитара). „Неуролептик” је
досад објавио осам албума за
хрватску издавачку кућу „Слу-
шај најгласније”.

Четвртак, 12. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 18. марта, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питањe: „Чега бисте се одрекли ради љубави?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Велика кнеги-
ња ишчезлог царства” Лори Грејам. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Станислав Живков

РИХАРД ШТРАУС (Richard
Strauss, 1864–1949) био је
знаменити аустријски ком-
позитор који је током чита-
ве дуге каријере писао вео-
ма ретку музичку форму –
песме за глас и оркестар.
Међу најранијим оркестар-
ским песмама, као поклон
вереници Паулини де Ана
(Pauline de Ahna), настала
је песма „Захвала” („Zueig-
nung”) 1885. године, на сти-
хове Хермана фон Гилма
(Hermann von Gilm zu Rose-
negg). И михољско лето ње-
гове каријере завршило се
уз оркестарске песме.
Штраус је својевремено за
себе изјавио да није првора-
зредни композитор, али је
зато првокласни другора-
зредни композитор, а време
је показало да се његове
композиције изводе по чи-
тавом свету, осим код нас!

Знаменити циклус „Чети-
ри последње песме” („Vier
letzte Lieder”), постхумно из-
веден 1950. године, настао је
у лето 1948. године. Песме
„Пролеће”, „Септембар” и
„Крај узглавља” компоноване
су на стихове Хермана Хесеа
(Hermann Hesse), а послед-
ња, „У вечерњем руменилу”,
по песми Јозефа фон Ајхен-
дорфа (Joseph von Eichen-
dorff). Једна од последњих
Штраусових жеља била је да
прослављена норвешка со-
пранистица  изведе „Четири
последње песме”, уз првокла-
сног диригента и оркестар.

„Четири последње песме” из-
ведене су 22. маја 1950. у
„Ројал Алберт холу” (Royal
Albert Hall) у Лондону. Пева-
ла је Кирстен Флагстад, ди-
риговао Вилхелм Фуртвен-
глер (Wilhelm Furtwаngler), а
читав концерт и снимање
плоче платио је индијски ма-
хараџа од Мизора (реч је о
4.800 долара), како би при-
бавио ту плочу за своју ко-
лекцију.

Оркестарску песму „За-
хвала” Штраус је оркестри-
рао 1940. године, додавши
још један стих: „Теби преле-
па Хелена”, и тиме ју је по-
светио прослављеној пева-
чици Виорики Урсулеак
(Viorica Ursuleac), која је
креирала насловну улогу у
опери „Египатска Хелена”
(„Die аgyptishe Helena”).

Када је све ове песме чуо
један мој пријатељ, рекао је
да је Штраус сигурно умро
срећан. На све ово додајем:
habe Dank (њему хвала)!

Њему хвала!

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић
www.pancevac-online.rs

Викторија Мелита од Ко-
бурга, Даки, унука краљице
Викторије, по оцу је Енгле-
скиња, по мајци Рускиња, а
по завичају Немица. Већ
само због тога осуђена је на
то да буде пион своје поро-
дице на шаховској табли
династије.

Али њоме није лако мани-
пулисати. У епохи у којој се
смрт сматра прихватљиви-
јом од развода, Даки ће се
борити за право да буде са
својом истинском љубављу.
Она ће крчити свој пут преко
срамотног егзила у Паризу
до раскоши Санкт Петербур-
га и блата и крви на Источ-
ном фронту. Док Русија тоне
у хаос 1917. године и дина-
стија Романових доживљава
пад, изнова прогнана, Даки
нам приповеда своју причу.

Уверљив попут мемоара,
ово је роман о једној изра-
зито интелигентној и духо-
витој жени, снажне лично-
сти, оштрог ока, без ика-
квих излишних украса и
сентименталности, а ипак
дубоко потресан и живо-
тан. Припадница генера-
ције која је раскинула с

крутим дворским обичаји-
ма, а ипак нераздвојива од
свог династичког бремена,
стоструко тежег у околно-
стима руског преврата,
Викторија Мелита је савр-
шено одабрана јунакиња
овог трагичног доба и исто-
времено диван, поетски
женски лик. Лори Грејам
можемо захвалити што ју
је поново оживела у свом
неизмерно занимљивом
роману, који се уједно чита
и као најлепша животна
прича и као историја.

„Велика кнегиња ишчезлог
царства” Лори Грејам

НЕДЕЛА РЕГУЛАРНЕ НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ВЕРМАХТ – ДРУГО ЛИЦЕ ЗЛОЧИНА

војска. На паноима, фотогра-
фијама и у текстовима јасно
се види ко је наређивао, ко је
стајао изнад тих злочина и ко
је учествовао у њима. Још увек
има оних који тврде да је не-
мачка званична војска Вер-
махт била часна војска, што
није тачно. Њени генерали су
били војни заповедници за све
време Другог светског рата,
њихови потписи стоје на на-
редбама и документима који
јасно говоре ко је чинио зло-
чине – објаснио је аутор изло-
жбе Мирољуб Филиповић.

И историчар Срђан Божо-
вић истакао је да је у Немач-
кој доста дуго, не само за вре-
ме рата него и после њега, не-
гована прича да су злочине

чинили углавном есесовци и
евентуално Гестапо, који је
био део СС-а, а да је Вермахт
био добра и коректна војска
која није чинила злочине.

– Нажалост, то није било баш
тако. У готово свим земљама
које су Немци окупирали, Вер-
махт је чинио злочине. То не
значи да су сви припадници
Вермахта били злочинци, дале-
ко од тога, али их је било. Било
их је и на територији Републи-
ке Србије, тада Југославије, ко-
ја је подељена за време окупа-
ције – рекао је Божовић.

Изложба на исту тему прика-
зана је 1995. у Немачкој и има-
ла је огроман број посетилаца.

– Према званичним подаци-
ма, то је била најпосећенија

изложба у историји Немачке.
Оно што је интересантно за ту
причу, јесте да је централно
место на тој великој изложби
имала фотографија из Панче-
ва на којој један немачки офи-
цир, 22. априла 1941, после
стрељања пуца у полумртвог
човека – да га дотуче. Немци
су тог дана стрељали осамнае-
сторо људи и исто толико осо-
ба обесили на панчевачком
православном гробљу – изја-
вио је Срђан Божовић.

Урош Тутулић је истакао да
је изложба битна на првом ме-
сту због сећања на саме дога-
ђаје, али и као опомена и јед-
на врста апела да се такве иде-
ологије више никада не по-
вампире. М. Манић

Зверства се
приписују
есесовцима и
Гестапоу, али нису
само они чинили
злочине

Изложба „Злочини Вермахта
у Србији за време Другог свет-
ског рата”, коју су организова-
ли Министарство за рад, запо-
шљавање, социјална и борач-
ка питања и Медија центар
„Одбрана”, отворена је у пе-
так, 6. марта, у Народном му-
зеју Панчево. Присуствовали
су јој Урош Тутулић из наве-
деног министарства и Миро-
љуб Филиповић, аутор изло-
жбе, а посетиоцима се обра-
тио историчар Срђан Божо-
вић.

Изложене су потресне фо-
тографије злочина немачке
војске у Панчеву, Јабуци, Бео-
граду, Шапцу, Крушевцу,
Краљеву, Крагујевцу, али и у
мањим местима у Србији. По-
ред фотографија, на паноима
су и текстoви, а приказан је и
филм на којем се види погу-
бљење 36 цивила на панче-
вачком Старом гробљу, које је
снимио Готфрид Кесел, зва-
нични сниматељ Вермахта.

Изложба је први пут прика-
зана у Дому Војске Србије у
Београду поводом Међуна-
родног дана сећања на жртве
Холокауста (27. јануар). Ау-
тор Мирољуб Филиповић је
текстом, фотографијама,
филмом и предметима поку-
шао да прикаже стравичне
злочине учињене над цивил-
ним становништвом.

– Идеја је била да покаже-
мо да злочине нису чинили
само Гестапо и есесовци, како
су неки тврдили, већ да их је
чинила и немачка регуларна

Изложба као апел да се фашизам не понови

СПЕКТАКЛ „НЕУРОЛЕПТИКА” И ЗОЛТАНА ПЛЕТЛА

Импровизације и експресије

„СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО МИНУТА” С НЕНАДОМ ЖИВКОВИЋЕМ

Како смо (с)рушили сопствену историју
„Виртуелна шетња кроз старо
Панчево” удружења „Посети
Панчево”, која је приређена у
уторак, 10. марта, у „Аполу”,
привукла је огроман број за-
интересованих Панчеваца.
Реч је о првом у низу мартов-
ских дешавања која се реали-
зују у склопу пројекта „Сто
фотографија за сто минута”.
Грађане је на путовање кроз
време и у шетњу кроз старо
градско језгро повео новинар
Ненад Живковић. Кренуло се
од Штросмајерове, прошло се
крај Гимназије, Вајфертове
пиваре, Каћурине штампари-
је, кафане „Крагујевац” и
„Златне Штуке”, а завршило
виртуелним обиласком Водо-
торња и Црвеног магацина.
Било је занимљиво и болно
видети како су се ти објекти

мењали, тачније како су се
урушавали и нестајали.

Велика посећеност није
много изненадила Ненада
Живковића и Живану Крејић,
организаторе догађаја, пошто
је њихов летошњи програм
„Панчево, то је кад свратиш”
наишао на изузетно интересо-
вање суграђана. За разлику од
тог сета догађаја, овом прили-
ком се кренуло у обилазак
града кроз старе фотографије,
видео-снимке и инсерте из
појединих филмова на којима
се види како су неки објекти
раније изгледали. Публика је
аплаузима награђивала сваку
критику упућену одговорнима
за рушење Каћурине штампа-
рије и „Штуке”, пожар у Вај-
фертовој пивари, „рестаура-
цију” старог градског језгра...

– Хтели смо да саопштимо
Панчевцима неке информа-
ције и чињенице из историје
града које је корисно знати,
али и да позовемо суграђане
да створе бољи однос према
граду, да га чувају, негују и па-
зе, и да тиме, заправо, подигну
квалитет сопственог живота.
Одсуство односа према граду
је разарање оног урбаног. Зато
је моје излагање повремено
било критичко, јер је немогуће
говорити о Панчеву данас а не
поменути разарања урбане
структуре града. Поштено је
рећи истину каква год била и
пустити Панчевцима да сами
стекну свој суд и мишљење о
томе – објаснио је Живковић.

Прикупљање фотографија,
снимака и информација који
се односе на Панчево је његов

вишедеценијски пројекат. Ка-
ко је рекао, неке од фотогра-
фија потичу из приватних
збирки, поједине снимке је
пронашао у архиви РТС-а, не-
ке захваљујући сарадњи с Ра-
дишом Станишићем, а у при-
купљању података и фото-ма-
теријала помогао му је и За-
вод за заштиту споменика
културе. Живковић је позвао
суграђане који имају фотогра-
фије и снимке старог Панчева
да се укључе у ову причу.

Већ наредног уторка, 17.
марта, Панчевци ће моћи да
присуствују новој виртуелној
шетњи под провокативним
називом „Мало смо рушили
по граду”. Дому омладине не
преостаје друго но да за по-
требе „Апола” припреми још
много столица.
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„Техномаркет” 
увелико договара 
послове у овом делу
Африке

Прилика за 
грађевинске, 
металске и 
пољопривредне 
фирме

Новоименовани амбасадор
Анголе у Србији Жозе Жоао
Мануел посетио је у уторак, 10.
марта, Панчево и разговарао с
Мирољубом и Драганом Кр-
шаниниом, власницма „Техно-
маркета”, и Сашом Павловим,
замеником градоначелника.
Циљ посете био је разматрање
могућности за пословну са-
радњу компанија из двеју зе-
маља.

– Дошли смо да видимо по-
тенцијале овог региона, јер
смо врло заинтересовани да
проширимо сарадњу између
Анголе и Србије. Знамо да је
ово индустријско подручје, па
смо дошли да видимо шта би
Панчево могло да нам понуди.
Заинтересовани смо и за по-
љопривредну сарадњу, јер је то
један од наших приоритета.
Највећи део становништва Ан-
голе живи на селу, а један од
најважнијих задатака је да на-
правимо храну за наш народ –
изјавио је амбасадор Мануел.

Мирољуб Кршанин је рекао
да је „Техномаркет” веома

присутан у западној Африци,
јер у Гани ради на великим
пројектима.

– Желимо да проширимо
пословање на Анголу, с чијим
компанијама већ имамо „жи-
ве” контакте, и надамо се да
ћемо врло брзо почети кон-
кретну сарадњу. Заинтересо-
вани смо пре свега за тран-
сфер технологије тамошњим
предузећима. Ради се о земљи
у развоју с високим друштве-
ним производом и великим
ресурсима. Африка нас при-

влачи, јер је то део света у ко-
ме се дешавају велике инве-
стиције – нагласио је Крша-
нин.

Павлов је изјавио да је ло-
кална власт, поред подршке
дате „Техномаркету”, искори-
стила прилику да амбасадору
Анголе и његовим сарадни-
цима представи потенцијале
Панчева.

– У Африци има посла пре
свега за наше грађевинаре,
али и за фирме из металске
индустрије и многе друге. Го-

сти су знали да је Панчево
центар хемијске индустрије,
али смо им ми представили и
пољопривредну производњу –
објаснио је заменик градона-
челника.

Он је додао како би локална
самоуправа требало више да
подржава мала и средња пред-
узећа, јер она имају могућно-
сти да апсорбују бар део тех-
нолошких вишкова из вели-
ких предузећа која су у проце-
су реструктурирања.

Д. Вукашиновић

АМБАСАДОР АНГОЛЕ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА САРАДЊУ

„Црни континент” је велика шанса за панчевачке фирме

Наша суграђанка, козметичар-
ка Бојана Ћорлука, и ове годи-
не је била један од предавача
на Конгресу и сајму козметике
„Додир Париза”, одржаном 7.
и 8. марта у Београду.

Теме које су биле заступље-
не на овом великом скупу ко-
зметичара махом су се бази-
рале на драгоценим практич-
ним саветима. Заинтересова-
ни су имали прилику да доби-
ју више информација о томе
како отворити козметички са-
лон, како одабрати праве пре-
парате за рад уз постизање
максималних резултата, како
правилно комуницирати с
клијентима, какву негу треба
примењивати у трудноћи итд.

Бојана Ћорлука је овог пута
презентовала нови третман
хидратације који је, иначе, не-
давно представљен као инова-
ција на сајму козметике у Па-
ризу.

– Пролеће је право време за
третмане хидратације. Кожа

је после зиме сува и дехидри-
рана, те јој је потребна додат-
на нега. Зато сам овога пута
одлучила да конгресну салу
заменим штандом на коме
сам представила третман. Же-
лела сам да приближим заин-
тересованима методе и препа-
рате уз помоћ којих се раде
ови невероватно успешни и
делотворни третмани. Одзив
је био велики, а осам срећних
жена је имало прилику и да на
лицу места испроба све благо-
дети ове нове методе – рекла
је Бојана Ћорлука.

Она је нагласила да су ма-
нифестације овог типа изузет-
но битне за козметичаре, бу-
дући да нуде прилику за сти-
цање нових знања и прошири-
вање видика. О томе колико
Бојану цене у свету козметике
сведочи и чињеница да је она
током сајма добила (и прихва-
тила) понуду да пише чланке
за стручни онлајн часопис
„ЕстетикПро”. Д. К.

БОЈАНА ЋОРЛУКА НА САЈМУ КОЗМЕТИКЕ У БЕОГРАДУ

Пролеће је право време за хидратацију

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ РКУД-а „ЈЕДИНСТВО”

Поклон суграђанкама

Чланови РКУД-а „Једин-
ство” приредили су годи-
шњи концерт у дворани
Културног центра у недељу,
8. марта, а на њему су као
гости наступили и фолклор-
ни ансамбли „3. октобар” из
Банатског Новог Села и
Центар за очување традици-
је и културе из Београда.

На репертоару су биле
игре из разних делова Срби-
је и околине, а посетиоци су
имали прилику да виде на-
родне ношње које су се но-
силе пре једног века. Мом-
ци из првог ансамбла су пе-
смом честитали празник
свим припадницама нежни-

јег пола, а публици су се
представили и они најмла-
ђи, и то играма из Баната.

– Жеља нашег ансамбла
јесте да сваким својим на-
ступом публици пружимо
нешто другачије. Трудимо
се и да гости на нашим кон-
цертима увек буду нови,
они које Панчевци нису
имали прилику да виде –
рекла је Марија Вукослав-
чевић, уметнички руково-
дилац РКУД-а „Јединство”.

Чланови овог друштва
имају велике планове и у
овој години. Нису они без
разлога – „јединствени”.

А. Б.

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

Превентивне мере
могу спречити болест
Светски дан бубрега се обе-
лежава на иницијативу Ме-
ђународног друштва за не-
фрологију и Интернацио-
налног удружења „Фонда-
ција за бубрег” у више од
сто земаља широм света. Од
2006. године обележава се
сваког другог четвртка у
марту. Како саопштавају
стручњаци из Завода за јав-
но здравље Панчево, циљ
кампања је подизање свести
о важности бубрега, органа
који има кључну улогу у
одржавању живота, и упо-
знавање јавности с тим да су
болести бубрега честе, опа-
сне и излечиве. Слоган ово-
годишњег Светског дана бу-
брега „Здрави бубрези –
здравље за све” треба да ис-
такне чињеницу да пружање
здравствених услуга с ци-
љем заштите и унапређива-
ња здравља бубрега мора
бити доступно свима.

Стручњаци објашњавају
да је главна функција бу-
брега излучивање токсич-
них продуката метаболизма
и вишка течности из орга-
низма. Болести бубрега чи-
не велику групу обољења

различитог узрока, тока,
клиничке слике и прогнозе.
Најчешће су изазване ин-
фекцијама, метаболичким
поремећајима и токсинима,
а манифестују се као упале
бубрега и акутна односно
хронична смањена функци-
ја тог органа (бубрежна ин-
суфицијенција).

Процењује се да један од
пет мушкараца и једна од
четири жене старости од 65
до 74 година и половина
људи старости 75 или више
година имају хроничну бу-
брежну инсуфицијенцију.
Болест повећава ризик од
срчаног и можданог удара,
а у неким случајевима може
напредовати и захтевати
дијализу или транспланта-
цију. Без обзира на године
старости једноставне пре-
вентивне мере могу успори-
ти напредовање болести бу-
брега, спречити комплика-
ције и побољшати квалитет
живота. Прегледом узорка
мокраће, крви и крвног
притиска могу се открити
рани знаци бубрежне боле-
сти.

И. П.

ИНСПЕКЦИЈА РАДА ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Пријаве због експлозије у центру „Петаковић”
Инспекција рада Јужнобанат-
ског округа ових дана је под-
нела две прекршајне пријаве
због експлозије цистерне која
се догодила у Ауто-центру
„Петаковић” у Панчеву 17.
фебруара, када је погинуо ва-
рилац Никола Романић, а две
особе су повређене.

Инспектор рада Илија Јо-
вић изјавио је да су пријаве
поднете због тога што је поги-
нули варилац био ангажован
без уговора о раду или неког
другог основа о ангажовању,
као и зато што није био оспо-
собљен за безбедан и здрав
рад у складу с прописима о
безбедности на раду.

– Основни проблем је то
што постоје писане изјаве по-
слодавца и осталих запосле-

них у којима стоји да није тре-
бало да настрадали варилац
започне посао до доласка по-
слодавца у центар „Петако-
вић”. Међутим, чињеница да
је Романић ушао у  центар а да
га нико није спречио говори да
је он имао могућност да буде
ту ангажован и због тога је од-
лучено да се поднесе захтев за
покретање прекршајног по-
ступка. Романић је могао да

буде ангажован као варилац и
на други начин, но то се није
десило. Нема ни уговор ни не-
ки други акт, мада је послода-
вац припремио уговор о делу,
али га није потписао. Наводно
је требало да га потпише по
доласку у центар „Петаковић”,
међутим, то се није десило.
Изјавио је да је рекао радни-
цима да га сачекају, али се то
није догодило. Значи, варилац

је био ангажован без уговора и
није био оспособљен за безбе-
дан рад – истакао је Јовић.

Подсећамо, до експлозије у
Ауто-центру „Петаковић” до-
шло је док је Никола Романић
заваривао цистерну за гориво
у којој је, како је накнадно
утврђено, било заосталих га-
сова. Детонација је била толи-
ко снажна да је разнет хангар
у коме се налазила цистерна и
попуцала су стакла на окол-
ним објектима.

Поводом одлуке Инспекци-
је рада да поднесе прекршајне
пријаве због експлозије у цен-
тру „Петаковић”, његовом
власнику смо понудили да из-
несе своје виђење тог догађаја,
али је он то одбио.

М. Г.

ПЕТ ЛИМЕНКИ УМЕСТО УЛАЗНИЦЕ

Следи 
„Пипи Дугачка Чарапа”
Едукативан, модеран, заба-
ван и квалитетан комад за
децу „Како су дрво и цвет
спасли свет”, изведен у су-
боту, 7. марта, у пуној дво-
рани Културног центра, пр-
ви је у низу представа позо-
ришта „Чарапа” које се могу
погледати сваке суботе у
марту у тој установи култу-
ре. Наредна ће бити на про-
граму у суботу, 14. марта, у
12 сати, а реч је о комедији
„Пипи Дугачка Чарапа”.

За сваку од представа ко-
је се дају у оквиру „Мартов-
ског рециклажног позори-
шног матине програма”
треба донети пет празних

лименки, што је и улазница
за дворану КЦП-а. Д. М.



Ако даљински од аутомоби-
ла притиснете 256 пута уза-
стопно а да притом не откљу-
чавате или закључавате ауто-
мобил – престаће да ради.

Аеродинамика на болиди-
ма „Формуле 1” доведена је
до савршенства, бар засад. У
прилог томе говори и чиње-
ница да спојлери и стабили-
затори током кретања ауто-
мобила толико јако „држе”
возило уз подлогу да уколи-
ко желите да возите нагла-
вачке, то можете уколико се

крећете брзином од само
190 километара на час.

Јапански закон налаже да
сви возачи старији од 75 го-
дина морају то да истакну
посебном налепницом на
задњем делу аутомобила.

У Француској је алко-тест
обавезан део опреме сваког
аутомобила.

Свега 18 одсто снаге коју мо-
тор произведе из бензина
пренесе се на точкове.

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

Обавезних осамнаест
делова

„Проблем” је први завој

Од децембра 2009. године
примењује се измењени Закон
о безбедности саобраћаја, ко-
ји поред осталог прописује
обавезно поседовање компле-
та прве помоћи. Већина воза-
ча је почетком наредне годи-
не купила адекватну прву по-
моћ, а након пет година време
је да се одређени санитетски
материјал у комплету замени,
јер му је истекао рок трајања.

Могућа је замена
Сви завоји, газе, компресе и
фластер имају рок употребе, а
да ли је он истекао и када, нај-
боље ћете закључити уколико
отворите прву помоћ и погле-
дате декларације на помену-
тим санитетским средствима.

На паковању се налази де-
кларација с јасно назначеним
датумом производње и роком
до којег се оно може употре-
бљавати. Логичан потез сва-

-  -  -  -  -  -  -  A К Т У Е Л Н О -  -  -  -  -  -  -  

КУПОВИНА НОВОГ КОМПЛЕТА ПОМОЋИ?

ког возача би био да оде у апо-
теку и купи елементе којима
је истекао рок и да их замени.
Када је покренуто ово питање,
у медијима су се појавиле
опречне информације о томе
да ли газе и завоје можете за-
менити или морате купити
цео комплет прве помоћи.

Дамир Окановић, директор
Комитета за безбедност саобра-
ћаја, наводи да нема ничег

спорног у замени материјала,
као и евентуалном допуњавању
уколико се неки од њих искори-
сти. Једино о чему би требало
водити рачуна приликом купо-
вине јесте да газе или завоји бу-
ду у стерилном паковању, као и
да све буде на броју, према спе-
цификацији која се налази у па-
кету помоћи. Поменуту специ-
фикацију смо извадили из ком-
плета и обишли апотеке у Пан-
чеву како бисмо се распитали
колико би коштала замена са-
нитетског материјала.

Колико кошта замена?
У свим апотекама имају ком-
пресе, завоје и газе, али један
елемент никако нисмо могли
да пронађемо у продаји – пр-
ви завој с компресионим ја-
стучетом. Запослени у апоте-
кама рекли су нам да су први
завој последњи пут у понуди
имали пре петнаестак година,
или да га у апотеци у којој ра-
де никада нису ни видели.

То је био и повод да у једној
од апотека у истом тренутку
позову свог добављача сани-
тетског материјала и провере
да ли се завој уопште може
наћи на тржишту. Добили смо
позитиван одговор, а разлог
збој којег се завој не може ку-

АЛКО-ТЕСТ ЈЕ ОБАВЕЗАН

пити у малопродаји најверо-
ватније је слаба потражња за
тим производом. У сваком
случају, за куповину нових за-
воја и газа потребно је издво-
јити око 1.000 динара, уколи-
ко имате среће и стрпљења и
пронађете све.

Возачи с мање стрпљења и
времена определиће се за дру-
го решење, а то је набавка це-
локупног пакета прве помоћи.
Ова солуција се намеће као ло-
гичан избор с обзиром на чи-
њеницу да је казна за непосе-
довање прве помоћи 5.000 ди-
нара. Скрећемо пажњу на то да
при куповини комплета обра-
тите пажњу на ознаку стандар-
да која гарантује да се у пако-
вању налази свих осамнаест
елемената (СРПС З.Б2.001).
Цена „Галеникиног” комплета
је у већини апотека идентична
и износи 2.300 динара.

Обавезу да поседују прву
помоћ немају само возачи ау-
томобила, већ и мотоцикли-
сти. „Тип А”, намењен возачи-
ма двоточкаша, разликује се
од аутомобилског и нешто је
јефтинији, али и за њега важе
иста правила о замени и допу-
ни као и код прве помоћи за
аутомобиле.

Добро функционисање венти-
ла је неопходно за правилан
рад мотора, као и свих оста-
лих делова у његовом склопу.
Вентили су елементи четво-
ротактног мотора који имају
улогу да отворе канале за до-
ток свежег ваздуха или смеше
ваздуха и горива (бензин или
ТНГ), а након сагоревања ка-
нал за испуштање сагорелих
гасова.

Наравно, све се ово одвија
синхроно у односу на кретање
других елемената у мотору,
пре свега брегасте осовине.
Она контролише рад усисних
и издувних вентила преко
специјалних „брегова” који се
налазе дуж ње. Постављени
„брегови” су тако позициони-
рани да се не може десити да
усисни и издувни вентил буду
истовремено отворени.

С временом се између дело-
ва који се налазе између бре-
гастог вратила и вентила поја-
ви већи зазор од фабричког,
који може скратити време
отварања вентила, што ди-
ректно утиче на снагу мотора
– тврде сервисери „Ауторе-
монта Пивашевић”. Могуће је
да се деси и обрнуто – да за-
зор уопште не постоји, па је
тај вентил стално отворен. У
случајевима када је вентил
константно отворен, услед ве-
ликог притиска и високих

СИНХРОНИЗОВАНИ ВЕНТИЛИ – БОЉИ РАД МОТОРА

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

милавања наслага олова на
вентилима и челу клипа, а го-
риво је имало и заштитни то-
плотни ефекат на сам вентил.

Изузетно лош ефекат на из-
држљивост имао је и прелазак
на безоловни бензин, због чега
је практично вентил остао без
наслага олова које су га штити-
ле. Уколико користите гас као
гориво, требало би да знате да
старији типови вентила не тр-
пе високе температуре које на-
стају услед сагоревања ТНГ-а и
потребно је да их замените
оним који су израђени од легу-
ре хрома и никла. Овим ћете
избећи деформације и евенту-
алну додатну штету на мотору,
чија је поправка прилично ску-
пља од самих вентила.

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

температура може доћи до
његовог деформисања.

Несинхронизовани рад вен-
тила се најчешће манифестује
карактеристичним „метал-
ним” звуком мотора. У том
случају потребно је њихово
подешавање. Брегаста осови-
на никад није директно у кон-
такту с вентилом, већ преко
различитих „посредника” ко-
ји елипсу брега с брегастог
вратила претварају у право-
линијско кретање вентила. Ти
„посредници” су најчешће че-
личне плочице које су заме-
њиве. Зазор између плочице и
брега осовине се мери и на
основу димензија се мења
плочица, која ће зазор смањи-
ти на прописану меру.

Код мотора с хидраулич-
ним подизачима није потреб-
но подешавање. Они користе
уље из мотора, које ствара до-
вољно висок притисак да из-
међу брегасте осовине и поди-
зача буде увек исти зазор. Не-
кадашњи вентили су били из-

рађивани од челика легираног
хромом и силицијумом. При-
ликом коришћења оловних
бензина долазило је и до наго-

Четвртак, 12. март 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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ПРАВО ЈЕ ВРЕМЕ ЗА

„ВЕЛИКИ” СЕРВИС

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

„Ауторемонт Пивашевић” сво-
јим клијентима нуди јединстве-
ну прилику за замену сета зуп-
частог 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.

ААККЦЦИИЈЈАА  ВВААЖЖИИ  ЗЗАА  ВВООЗЗИИЛЛАА::

„фијат стило” 1.9 ЈТД 8В

„фијат пунто” 1.9 ЈТД 8В

„фијат мултипла” 1.9 ЈТД 8В

„фијат добло” 1.9 ЈТД 8В

„фијат идеа” 1.9 ЈТД 8В

„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.

- - - - - - -  ВЕСТИ - - - - - - - 

Увозници нових аутомоби-
ла сматрају да држава треба
да забрани увоз возила с мо-
тором „евро три” и да уведе
правило по којем би доња
граница за увоз половњака
била мотор „евро четири”.
Иако су ови аутомобили
безбеднији и еколошки бо-
љи, они су и скупљи 10–50
одсто од сличних аутпомо-
била с мотором „евро три”.
Ова иницијатива је потекла
од Српске асоцијације уво-
зника возила и делова.

То удружење сматра да во-
зила с нормом три нису до-
вољно безбедна и да стан-
дард треба подићи барем за
степен више. Сматра се да су
та возила стара и по петнаест
година и како год да су одр-
жавана, она не прелазе ниво
за који се може рећи да испу-
њава безбедносне стандарде.

С друге стране, возила с
мотором „евро четири”

знатно су скупља од оних са
агрегатом „евро три”, што би
могао да буде велики про-
блем већини ионако осиро-
машених возача. „Тројка-
ши” су, управо због цене,
много популарнији у Срби-
ји, а томе у прилог говоре и
подаци Агенције за безбед-
ност саобраћаја. Тако је од
45.664 половњака, колико
је према њеној евиденцији
увезено прошле године, око
55 одсто оних с мотором
„евро три”.

Министарство за саобра-
ћај досад није изнело свој
став према иницијативи
Српске асоцијације увозни-
ка возила, али су се огласи-
ли поједини увозници по-
ловних аутомобила, који та-
кође сматрају да треба за-
бранити увоз возила с мото-
ром „евро три”, иако су све-
сни да ће им то смањити
профит.

КРАЈ МОТОРА „ЕВРО ТРИ”?

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА Б:

Први завој, стерилан, 10 цм x 5 м, са једним јастучетом 12 x 10 цм, 2 ком.

Калико завој 10 цм x 5 м, 2 ком.

Калико завој 8 цм x 5 м, 2 ком. 

Стерилна газа 80 x 50 цм, 2 ком.

Стерилна газа 80 x 100 цм, 1 ком. 

Стерилна компреса од газе 10 x 10 цм, 12 слојева, 5 ком.

Адхезивни завојни материјал 10 x 8 цм, 5 ком.

Фластер на калему 2,5 цм x 5 м, 1 ком

Троугласта памучна марама 100 x 100 x 140 цм, 2 ком.

Сигурносне игле најмање дужине 4 цм, 6 ком.

Закривљене маказе са заобљеним врхом, 1 ком.

ПВЦ кеса 20 x 30 цм, 1 ком.

ПВЦ кеса 40 x 60 цм, 1 ком.

ПВЦ рукавице за једнократну употребу, 2 пара

Изотермални прекривач 150 x 200 цм, 1 ком.

Заштитно средство за давање вештачког дисања, 1 ком.

Спецификација комплета и упутство за пружање помоћи
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Кaрaтe je, пo нajjeднoстaвни-
joj дeфинициjи, сaвршeн
склoп прирoдних eлeмeнaтa
кojи су у свимa нaмa. Нaрaв-
нo, бeз увeжбaвaњa и удaљaвa-
њa бoрилaчкe вeштинe „прaз-
нe шaкe” oд чистe мистикe
никaдa тoг сaвршeнoг склoпa
нeћeмo ни бити свeсни. Већ
полa вeкa кaрaтe живи у Пaн-
чeву, oд бaзичнoг, с прaвим
удaрцимa, дo фингирaнoг и
кoмeрциjaлизoвaнoг.

У октoбру, нa прoслaви пe-
дeсeтe гoдишњицe, oкупићe
сe двa свeтскa првaкa кojимa
сe грaд пoнoси – Пеђа Стoja-
динoв и Боба Битeвић, aли и
читaвa плejaдa oних кojи су
прoнoсили слaву, нajпрe сeк-
циje при ДTВ-у „Пaртизaн”, a
oд 1970. године КК-а „Динa-
мo”, и прeкo грaницa oндaш-
њe вeликe Jугe.

Пeтaр Нaумoвић, кojи je
свojeврeмeнo збoг изузeтнoг
тaлeнтa, мукoтрпнoг трeнирa-
њa, хиљaде тврдoглaвих  пo-
нaвљaњa jeднoг jeдинoг пoтe-
зa и прeбрзoг сaзрeвaњa чaк
седам гoдинa нoсиo плaви пo-
jaс у oчeкивaњу нajвишeг, цр-
нoг, тврди дa кaрaтeу дугуje
свe штo je пoстигao у живoту.
Нaрaвнo, нe збoг уличних
тучa, кoje су билe и oстaлe
мoтив мнoгим усиjaним глa-
вaмa. Кaрaтe му je oбeзбeдиo
унутрaшњи мир, рaциoнaл-
нoст промишљaњa и дoнoш-
eњe брзих oдлукa.

– Брaћa Joргa, oснивaчи бeo-
грaдских клубoвa „Meдицинaр”
и „Aкaдeмaц”, прoцeнили су дa
je Пaнчeвo нeпрeсушни извoр
тaлeнaтa, прeтeжнo срeдњoшк-
oлaцa и студeнaтa. Сeћaм сe дa
je пoслe мнoгих дoвиjaњa у прo-
нaлaжeњу прoстoрa зa трeнинг
пoкojни Стeвa Кoвaчки пoнудиo
три тeрминa у сaли ДTВ-а „Пaр-
тизaн”, тaкo дa кaрaтисти нajпрe
пoстajу сeкциja 1965, a пeт
гoдинa кaсниje настаје и КК
„Динaмo”. Meнe je стaриjи брaт
Aлeксaндaр увeo мeђу кaрaтистe
1966, кaдa сaм имao једанаест
гoдинa, вaљдa дa мe oтргнe oд
улицe, jeр сам биo нeмирнoг
духa, зaинтeрeсoвaн зa мнoгe
ствaри, прe свeгa за дoкaзивaњe
у спoрту. Tрeнирaлo сe врлo oз-
биљнo, училo сe, нaпрeдoвaлo,
прeмдa je мoja тaкмичaрскa кa-
риjeрa, нajвишe збoг кaтeгoри-
зaциje, трajaлa сaмo десет гoди-
нa. Сeћaм сe пoслeдњe бoрбe зa
„Динaмo”, у сaрajeвскoj „Скeн-
дeриjи”. У тoj дeцeниjи „Динa-
мo” ниje изгубиo ни jeдaн jeдини
eкипни мeч, a ja сaм успeo дa сe
1970. године oкитим титулoм
jуниoрскoг шaмпиoнa Jугoслa-
виje – каже Пера Наум, како га
многи зову.

„Динaмo” je нeштeдимицe
кoристиo искуствa мajстoрa кa-
рaтea. Joш сe прeпричaвa aнeг-
дoтa у кojoj je глaвни aктeр нe-
кaдaшњи вojни aтaшe фрaн-
цускe aмбaсaдe Жилбeр Гизo,
кojи je пoврeмeнo пoдучaвao

– Имaли смo мнoгe прoмo-
циje пo сeлимa, фoрмирaн je и
тим зa прoпaгaнду кaрaтea. Jeд-
нoм приликoм, у Кaчaрeву, у
прeпунoј сaли, успeo сaм дa јед-
ним удaрцeм пoлoмим црeпoвe.
Филмoви o Џeјмсу Бoнду су би-
ли пoпулaрни, a будућим кaрa-
тистимa je трeбaлo прикaзaти
дeo мистикe и тaкo их привући
нa трeнингe и нeпрeкиднa увeж-
бaвaњa. Пoслe црeпoвa вoдитeљ
je нajaвиo и лoмљeњe циглe
jeдним кaрaтe удaрцeм. Први
пoкушaj ниje успeo. Потом вo-

Пaнчeвцe. Jeднoм приликoм је
њeгoв „пeжo 204” биo сумњив
лoкaлним тajним и jaвним пo-
лициjским службaмa, a гoспo-
дин Гизo дeтaљнo испитaн. Нa-
рaвнo, у Пaнчeвo je дoлaзиo из
спoртских мoтивa, кao врстaн
мajстoр кaрaтea.

Поред oствaривaња врхун-
ских рeзултaтa у eкипнoj и
пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи
КК „Динaмo” je чиниo oгрoм-
нe нaпoрe дa пoпулaришe ми-
стични бoрилaчки спoрт и
рeгрутуje штo вишe млaдих.

дитeљ пoзивa учитeљa нeуспeш-
нoг тaкмичaрa. Oпeт ништa. У
публици кoмeшaњe. Вoдитeљ
онда пoзивa и учитeљeвoг учи-
тeљa. Ништa. И сaдa, дa сe нe
бисмo пoтпунo oбрукaли, пoзи-
вa нeкoг из публикe дa сe oкушa.
Излaзи грдoсиja oд чoвeкa, кao
oрмaн, и jeдним удaрцeм лoми
и циглу и пoстoљe нa кoмe je она
стajaлa. Maлo je спoртoвa и, aкo
хoћeтe, хoбиja уoпштe кojи мoгу
пружити тoликo зaдoвoљствa,
aнeгдoтa, другaрствa. Прeмдa,
истинa, у кaрaтeу oстajу сaмo

нajупoрниjи – истиче наш саго-
ворник.

Пoслe тaкмичaрскoг слeди
трeнeрски, a oд 1980. године и
судиjски aнгaжмaн у кaрaтeу.
Tврди дa ниje пoдлeгao „пoли-
тици” кoja сe зaвуклa и у
спoрт, пa и у oнaj oкo кoгa сe
врти мaлo пaрa, као и дa у жи-
вoту ниje „нaмeстиo” ниjeдну
бoрбу. Упoрeдo тeчe и  прoфe-
сиoнaлнa кaриjeрa – нajпрe у
„Утви”, у првoм тиму зa прoиз-
вoдњу „oрлa”, зaтим, након
пропуштене шaнсе у Рaфи-
нeриjи, у ГИП-у кao рукoвo-
дилaц кoнтрoлe, сa сaмo 23
гoдинe, и кoнaчнo, нa нaгoвoр
супругe, придружуje joj сe у
„Aзoтaри”. Oдaтлe синдикaлнa
бoрбa, пoзajмицa дa би сe
прeживeo пeриoд бeз четрна-
ест плaтa и дуги штрajкoви.
Taкoђe, и жeљa зa дружeњeм
нa кулинaрским тaкмичeњимa
и oбaвeзни бeг у нajлeпшe крa-
joликe Taмишa, тaмo нeгдe oкo
Нeузине, гдe супругa кичицoм
крaдe лeпoту, a Пeрa jури трo-
фeje у рeци, кoja тaмo ниje ни
нaлик oнoj што низвoднo
протeкнe крaj Пaнчeвa.

– Кaрaтe мe je нaучиo дa жи-
вим кao чoвeк и дa увeк
трeзвeнo oдгoвoрим нa живoт-
нe изaзoвe. Штeтa штo je сa-
вршeнствo кoje вeштинa пружa
свe вишe кoмeрциjaлa, пa и
пoлитикa – поентира Пера.

С. Зeнг

ЧOВEК JE КЊИГA: ПЕТАР НАУМОВИЋ

БЛAГOДEТ ПРAЗНE ШAКE

Наумовић: „Кaрaтe мe je нaучиo дa увeк трeзвeнo oдгoвoрим нa живoтнe изaзoвe”

Почетком седамдесетих годи-
на Панчево постаје један од
индустријских центара Југо-
славије. Петрохемијски ком-
плекс, „Утва”, Стаклара, „Лу-
ка Дунав”, Фабрика сијалица
„Тесла” и друга предузећа до-
живљавали су свој процват. То
је било и златно доба Студент-
ске задруге.

Због обима посла и све ве-
ћег ангажовања младих орга-
ни управљања су налазили но-
ва кадровска решења. На ме-
сто првог оперативца дошао
је Борислав Попов, који је по-
стао синоним за успешно ру-
ковођење једном друштвеном
организацијом. Године 1973.
уговорени су велики послови
у „Луци Дунав”, баш у време
експанзије тог познатог пред-
узећа. Упошљавање задругара
у „Азотари” на утовару ве-
штачког ђубрива остаће у ана-
лима Студентске задруге као
један од најбоље уговорених
послова. Током сезоне, када
се вештачко ђубриво највише
производило, сваког дана је
било радно ангажовано изме-
ђу 70 и 120 задругара.

Посла напретек
Само током 1973. године по-
стигнути су пословни догово-
ри о ангажовању омладинаца
у „Петрохемији”, „Утви”, Фа-
брици сијалица „Тесла”, Хлад-
њачи, „Тргопродукту”, ПИК-у
„Тамиш” и многим другим
предузећима. 

Према подацима из архива
Студентске задруге, посла је
било напретек и наредне две
деценије, све до 1999. године.
Можда из ове перспективе из-
гледа невероватно, али у том
периоду (реч је о две децени-
је) свакодневно је, на годи-
шњем нивоу, било ангажова-
но око 750 задругара, што ће
рећи да је током једне године
чак 7.500 чланова Студентске
задруге радило на неким од
послова у градској привреди. 

Интересантан је детаљ у ве-
зи с летњим периодом поме-
нутих година за нама. Чак 300
девојака било је ангажовано
на бензинским пумпама, где

Златна ера задругарства

ФФЕЕЉЉТТООНН::  ССТТУУДДЕЕННТТССККАА  ЗЗААДДРРУУГГАА  ППААННЧЧЕЕВВОО  ООББЕЕЛЛЕЕЖЖИИЛЛАА  5555  ГГООДДИИННАА  ППООССТТООЈЈААЊЊАА  ((22)) Пише: С. Дамјанов

су брисале шофершајбне ау-
томобила чији су власници
долазили по гориво. На тај
начин су многе наше сугра-
ђанке зарађивале новац који
су касније користиле за одла-
зак на летовање и друге по-
требе.

Велике акције
Добар рад увек донесе резул-
тат. Ова „спортска” дефини-
ција сасвим лепо пристаје и
уз ангажман омладинаца и
студената које је упошљавала
Студентска задруга. Послови
који су се множили доносили
су добробит задрузи и њеним
члановима, а да су момци и
девојке из нашег града били
на висини задатка, говори и
један веома интересантан по-
сао. Током 1974. године чла-
нови овдашње Студентске за-
друге били су ангажовани на
прању стаклене фасаде зграде
„Београђанка”, тада највишег
објекта на Балкану. Први пут
на нашем простору коришће-
на је алпинистичка опрема за
тако деликатан посао, а он је
обављен на најбољи могући
начин. Пљуштале су похвале
са свих страна, а поједини
чланови Студентске задруге
су због своје умешности поче-
ли да добијају сличне задатке.

Панчевачки задругари су
све чешће радили у Београду,
а један од послова који су им
донели велику зараду, јесте
комплетно чишћење унутра-

шњег и спољашњег простора
Центра „Сава”. Посао који је
Студентској понудила Дирек-
ција за изградњу града Београ-
да 1977. године обављен је
беспрекорно. Зато и не чуди
што су истим поводом Пан-
чевци били ангажовани и сле-
деће године. Као многе инсти-
туције, и Студентска задруга је
морала да се прилагођава вре-
мену које је долазило. Због по-
већања обима посла 1985. го-

правници, књиговође, адми-
нистративни радници и бла-
гајници. Промене се уочавају
и у законском оквиру. До
1990. Студентска задруга је
пословала и била регистрова-
на на основу Закона о просве-
ти и образовању САП Војводи-
не. Након доношења закона о
задругама (исте године) те ор-
ганизације почињу да послују
по Закону о раду, па је уведена
и функција директора, коју је
до одласка у пензију обављао
Борислав Попов.

До значајних промена у ра-
ду задруга долази почетком
новог миленијума. Године
2003. рад задругара је додат-
но уређен новим законским
оквирима. Тада почињу да се
обрачунавају доприноси и по-
рези на нето зараде, као и код
редовног запошљавања, па је
сваки ангажовани задругар
стекао право на здравствено
осигурање и упис стажа за
време проведено на одређе-
ним пословима.

На овај начин студентске
задруге у Србији, па и овда-

дине је основана стручна слу-
жба и задруга од тада има пе-
торо запослених. Захваљујући
оснивању стручне службе за-
другарима је био олакшан пут
до посла, а средином осамде-
сетих година забележен је по-
раст тражње стручног кадра.
Постоји податак да су у солид-
ном обиму запошљавани

шња институција, затварају
круг дотад познатог деловања.
Мањи обим послова у нашем
граду оставио је трага и на за-
другарство, а могло би се ре-
ћи да је крајем деведесетих
спуштена завеса на пословање
већег обима и да се ушло у пе-
риод тихе стагнације.

(Наставиће се)

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”.
Сваке недеље биће представљени љубимци за бесплат-
но удомљавање, односно објављене њихове фотографи-
је са основним подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се
обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пру-
жити адекватну негу.

Лабрадорка
Прелепа женка лабрадора,
старости око годину и по,
ухваћена је у гаражи ЈКП-а
„Хигијена” крајем прошлог
месеца. Иако има чип, не
налази се у бази података,
па је немогуће доћи до кон-
такта власника.

Мирна је, умиљата и жељ-
на друштва. Уколико је неко
препозна или можда жели
да је удоми, може позвати

службу „Зоохигијене” на број телефона 352-148 или до-
ћи у градско прихватилиште у Власинској улици број 1.

Мешанац
Пас ухваћен код Градске
управе у петак, 27. фебруа-
ра, на врату носи траг огрли-
це, па се претпоставља да
има власника.

Мешанац је стар око три
године и биће чипован и
вакцинисан, а ако га неко
препозна или жели да га
удоми, такође може позва-
ти „Зоохигијену”.

Након усвајања је могуће обавити бесплатну стери-
лизацију удомљене животиње. Све информације се мо-
гу добити на телефон 064/21-74-880 или на имејл адре-
си ljubimci@gmail.com.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну 
стерилизацију удомљене животиње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.



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

ЗАСТАВА 128, 1989. годи-
ште, регистрован до маја
2015. године. Тел. 062/806-
15-85. (191303)

СКУТЕР пасео 2007, прода-
јем/мењам за томос аутома-
тик. 062/165-70-20, Бресто-
вац. (191305)

МИЦУБИШИ каризма 1.9
ТД, регистрован до новем-
бра, гаражиран, клима.
064/125-23-22, 062/863-76-
72. (191315)

МАЗДА 626, 1992. годиште,
атестиран плин, регистро-
ван. 062/744-181. (191309)

ПРОДАЈЕМ ладу караван
111, 2000. годиште, реги-
стровна, плин. Тел. 063/189-
75-62. (191320)

ФИЈАТ пунто, стило, мулти-
пла, сеићенто, палио, браво,
брава, крома у деловима,
најповољније, сви мотори и
модели. 063/289-350.
(191341)

ГОЛФ 4, ТДИ, 1.9, власник,
4/5 врата, одличан. 060/080-
95-89, 013/400-505. (191343)

ПРОДАЈЕМ фолксваген пик-
ап, 1.9 СДИ, 2003, са термо-
кингом, и казан за ракију 80
л, са мешачем. 069/174-32-
00. (191347)

ПРОДАЈЕМ опел астру, Х
1.9 дизел, 2008, караван, са
пуно опреме. 063/329-395.
(191348)

ЛАДА 112, 16 вентила, бен-
зин, 1.500 кв, регистрован до
априла 2016. 063/813-29-42.
(191353)

ПРОДАЈЕМ опел рекорд
2.0, 1984. годиште, у добром
стању, летње и зимске гуме.
Регистрован до половине
јуна, уграђен плин. 013/372-
090, 069/372-09-00, Драган.
(191358)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2008, пре-
шао 54.000, у перфектном
стању, са опремом, повољно.
066/604-23-64. (191361)

ПАСАТ лимузина 1989, опел
корса, 2001, пежо 206, 2008.
063/782-54-07. (191364)

ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ, 2004,
увоз Немачка, на име, 2.550
евра. 064/318-90-95. (191365)

ФОРД фокус, 1.8 ТДЦИ,
2003. годиште, на име купца,
увоз из Немачке. 062/822-
96-09. (191394)

ПРОДАЈЕМ југо темпо 55,
1996. годиште. Тел. 062/548-
990. (191395)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
1991. годиште. Тел. 353-533.
(191398)

ЈУГО 45, 90, регистрован,
исправан, добре гуме, 200
евра, хитно. 065/512-13-91.
(191425)

ФИЈАТ пунто 2008, бензин,
све од опреме, власник,
2.950 евра. 065/370-98-30.
(191426)

ГОЛФ 3 ГТИ, 2.0, 1994. годи-
ште, бензин, гас, регистрован,
уписан гас, власник, 1.300
евра. 063/756-15-82. (191450)

ЗАСТАВА 101, 1995. годи-
ште, регистрована до 1.
октобра 2015, плин.
061/135-66-24. (191519)

ОПЕЛ корса 2001. годиште,
1.2, бензин/гас, клима,
аларм. 064/155-65-70.
(191468)

ПОВОЉНО продајем мотор
за круњење кукуруза и еле-
ватор. 063/752-12-13,
062/198-13-88. (191481)

КАМИОНЧИЋ ивеко ривал
1992. годиште, вози Б. Тел.
063/372-162. (191547)

ФОРД фокус 1.8, ТДЦИ
караван, 2003.годиште. Тел.
063/372-162. (191547)

МЕРЦЕДЕС 125, 200 Д,
1983. регистрован, добар.
Тел. 063/372-162. (191547)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ опел
астра 1.7 ТДЦИ, 2009.
066/412-677. (191572)

ФОРД фијеста 1.8 ТД, 2001,
мат црна, 1.950 евра.
063/766-34-52. (191579)

ФОРД мондео лимузина 2.0,
1993. годиште, фул опрема,
клима, одличан, плин, могу-
ћа замена. 064/122-43-70.
(191704)

КАДЕТ први власник, плин
атестиран, у добром стању.
063/205-427. (191694)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2002. годиште, 2.0 дизел.
Тел. 063/804-24-60. (191651)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мења-
чи, алу фелне. 064/856-60-
65. (191647)

ЈУГО темпо 1.1, 1999, ате-
стиран плин, тек регистро-
ван. 064/856-60-65. (191647)

АСТРА 1.7 дизел, 1992. годи-
ште, децембар, лимузина,
четворо врата, повољно.
064/130-36-02. (191727)

СТИЛО 1.9, мултиџет 2002.
годиште, кожа, дигитална
клима, троје врата. 064/130-
36-02. (191727)

ПОЛО 1.4, 2001. годиште,
петора врата, 135.000 км,
металик сив, све од опреме.
064/130-36-02. (191727)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксан-
тиу, 1997. годиште, у добром
стању. Тел. 060/518-75-77.
(191736)

АЛФА ромео 147, бензин,
гас, 2003. годиште, кожа, тек
регистрован. 060/033-65-81.
(191745)

ДЕЛОВИ шкода 1.3 Б, на
продају. 064/327-60-52.
(191766)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД, 2002, 3
В, клима, сив, на име.
063/815-69-39, 013/632-008.
(191773)

ГОЛФ 4, 2000. годиште, 1.6,
петоро врата, металик сив,
2.300 евра. 061/269-82-13.
(191777)

ПАСАТ 1.8, 1991. годиште,
лимузина, 950 евра.
061/187-99-87. (191777)

СТРАНАЦ форд мондео 1.6,
бензин, и половне гуме из
иностранства 14, 15, 16
инча. 013/275-30-09,
061/130-19-90. (191816)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хавариса-
них, неисправних. 066/409-
991, 063/782-82-69. (190224)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних,
исправних, хаварисаних,
продаја половних, резервних
делова, ауто-механичарске
услуге. 064/552-31-19,
069/203-00-44. (190224)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 – 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (191353)

КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, исплата реална, од
100 до 500 евра. 063/173-79-
60. (191724)

КУПУЈЕМ све врсте половних,
оштећених, страних возила,
продајем половне делове.
063/110-68-87. (191559)

КУПУЈЕМ старе и неисправ-
не аутомобиле, долазим на
кућну адресу, исплата одмах.
062/198-47-74. (191666)

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач са
кутијама за ђубре. 064/303-
28-94, Качарево. (191302)

ПРОДАЈЕМ фрезу декерову.
061/683-40-59. (191801)

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

ГАРАЖА/МАГАЦИН/РАДИ-
ОНИЦА, 59 м2, Цара Душана
122, Панчево. 063/810-09-
15. (191319)

ПРОДАЈЕМ гаражу у Кон-
структоровој гаражи, Котеж
2, четврти ниво. 062/316-
123. (191356)

ПРОДАЈЕМ легалну, зидану
гаражу, насеље зеленгора,
1.500 евра. 063/274-951.
(191634)

ГАРАЖУ на Котежу 2, у
колективној гаражи повољно
продајем. Тел. 063/772-34-
95. (ф)

ИЗДАЈЕМ гаражу у згради
на Котежу 1, вода и струја.
063/735-44-45. (191265)

ПРОДАЈЕМ гаражу с гара-
жним местом на Котежу 1.
063/304-608. (191799)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (191457)

ПРОДАЈЕМ компјутер интел
пентиум 4. 062/101-12-54.
(191522)

ТВ половни, 37, 55, 72, 82. 348-
975, 066/348-975. (191253)

ТВ СЕРВИС „Плус”, попра-
вак телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића 28,
353-463. (191586)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
половне делове горење, ЕИ,
обод, шпорет електрични.
Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (191568)

ГОРЕЊЕ фрижидер са замр-
зивачем, коришћен три
месеца, 150 евра. Тел.
063/566-611. (191703)

СВИЊЕ дебеле продајем.
372-768, 064/172-44-10.
(190129)

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

РАСАДНИК Качарево, тује 1
м – 250 динара. 065/820-90-
15. (191037)

ПРЕОСТАЛА багремова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(191160)

ПРОДАЈЕМ две плинске
боце, сто, столице, цигле, ТА
пећ. 062/974-14-04. (191311)

ДИГИТАЛНИ слушни апа-
рат под гаранцијом отикон,
повољно. 062/744-181.
(191323)

ПРОДАЈЕМ очуване ствар-
чице за бебе (гардеробу, обу-
ћу), сачувано, од мога детета
које је порасло, 50 и 100
динара комад. 063/803-53-
28, 258-31-72. (191297)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, као нове, достава,
монтирање, гаранција, 100
евра. 062/974-14-04.
(191311)

ПРОДАЈЕМ половне тучане
радијаторе, 110 ребара, 330
евра. 064/155-37-86.
(191332)

МЛАДЕ крмаче с прасићи-
ма, продајем, квалитетна
сорта. 065/614-74-40, 633-
250. (91337)

КОМБАЈН Ђура Ђаковић М
16 20х, житна варијанта,
сточни јечам и сојина сачма.
065/445-57-36. (191338)

ПРОДАЈЕМ шпорет смеде-
ревац, петица, ремонтован
као нов. Тел. 064/454-91-52.
(191357)

ПРАСИЋИ, свиње и две при-
колице + три плуга на про-
дају. Петефијева 113. 323-
123. (191344)

КРПЕНЕ лутке, квалитетне,
повољно продајем. 064/214-
823. (191366)

КИРБИ нов, смедеревац, сто
и столице, бушилице, шерпе
ростфрај, столице металне,
фотеље пластифициране.
064/955-51-85. (191397)

АЛУМИНИЈУМСКА једно-
крилна врата, разних димен-
зија, хладан профил. Цена
90–130 евра. 064/247-77-69.
(191437)

МОТОКУЛТИВАТОР сим-
плицити, моторна прскали-
ца за воће мио стандард,
мопед томос аутоматик.
063/372-124. (191439)

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

ПРОДАЈЕМ радијаторе, пре-
остала дрва, врата. Тел.
061/634-32-93. (191413)

ДИГИТАЛНИ уређаји,
уградња за све типове теле-
визора. 064/437-64-33.
(191416)

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

ПРОДАЈЕМ шиваћу кабинет
машину, багат, вишња 706.
064/616-47-67. (191549)

ПРОДАЈЕМ машину за
пеглање ролматик 3.
064/616-47-67. (191549)

ПРОДАЈЕМ ловачку пушку,
две цеви, хоризонталне, Ц
застава М 70, кал. 16, лици-
ма са дозволом. Тел.
064/616-47-67. (191549)

ПРОДАЈЕМ трпезарију, дво-
крилна стаклена витрина 1
м, комода 2,20. 064/616-47-
67. (191544)

ПРОДАЈЕМ нов клуб сто
форма идеале, 5.000 динара.
064/319-82-71. (191538)

ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
регале, гарнитуре, мојца
фотеље, витрине, комоде,
сто + четири столице, спава-
ћа соба, комбиновани фри-
жидер, фрижидер, замрзи-
вач, дечја колица, телевизо-
ре, двоседе, ел. шпорет, ТА
пећи, машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, мини
кухиња, 10.000 динара, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(1914639)

ПРОДАЈЕМ трамболину.
062/655-244. (191464)

ФРИЖИДЕР, веш-машина,
замрзивач 260 л, регал,
трпезаријски сто са столица-
ма, лежаји, орман, телеви-
зор. Тел. 342-689, 063/861-
82-66. (191494)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
шпорет слобода и дечји
бицикл, очувано и исправно.
064/850-70-34. (191592)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице,
шпорети из Немачке. Гаран-
ција. 062/824-23-21.
(191753)

ПРОДАЈЕМ замрзивач, шпо-
рете, регале, тросед, фран-
цуски лежај, трпезаријски
столови, стилска витрина +
сто, дневни сточић, теписи,
барске столице, баштенске
столице и столови, ормани,
шанк, дупла судопера.
064/155-38-13, 060/055-38-
13. (191496)

ОЛИМПИЈСКИ сто за стони
тенис, скоро нов и ружа
електроник. Тел. 064/206-
52-20. (191703)

СТЕПЕНИШТА, храст, јасен,
буква, прозори, врата, изра-
да/монтирање. 063/732-82-
16. (191714)

КАМИН тучани блист
ромео, исправан, коришћен
четири зиме, 20.000.
063/808-95-53. (191628)

ЧАМАЦ метални с кабином
и мотор меркури 7,5 кс. Тел.
063/879-32-57. (191664)

ПРОДАЈЕМ пијанино смо-
ленск, некоришћен, може
замена за ауто. 060/632-60-
10. (191693)

ТОМОС мотор за чамац АК у
одличном стању, 180 евра.
063/173-79-60. (191724)

ПРОДАЈЕМ балирано сено,
тракторску кабину ИМТ 560,
повољно. 063/879-03-55,
263-46-02. (191728)

НА ПРОДАЈУ пластеник 3 х
9 х 2, комплет метална кон-
струкција. 066/341-307.
(191735)

ПРОДАЈЕМ букву, цер,
багрем, багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364-310.
(191744)

ПРЕОСТАЛИ брикет, еколо-
шко висококалорично гори-
во за пећи, парно грејање с
превозом. 061/296-91-67. (и)
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НОВА дводелна судопера и
сточић за дневну собу.
064/317-07-51. (191768)

ПРОДАЈЕМ преостали буков
калоричан брикет, 4.400
дин. 064/462-65-53.
(191782)

ПРАСИЋИ на продају, услу-
жно печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(191782)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (191787)

ПРАСИЋИ, јагањци, свиње,
могућност клања и печења.
064/290-50-29, 060/037-11-
96. (191808)

ПРОДАЈЕМ преостала дрва,
повољно. 064/122-69-78. (191806)

ТОВНЕ пилиће продајем,
живе. 064/404-73-04.
(191811)

КРЕВЕТ с душеком и кров-
ни прозор, хитно продајем
јефтино. 063/454-005.
(191813)

ПЕЋ за централно грејање
валиант, улазна врата, ПВЦ
с армираним стаклом.
013/275-30-09, 061/130-19-
90. (191816)

КУПУЈЕМ старо, ново перје,
замена за лио јастуке.
061/137-98-10. (1913119

КУПУЈЕМ старо гвожђе, ста-
ре веш-машине, шпорете,
фрижидере, бојлере.
061/627-06-54, 064/227-68-
03, Златко. (191383)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе слави-
не, акумулаторе, старе веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, каблове и остали
метални отпад. Долазим на
кућну адресу. 060/521-93-
40. (191696)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те. 013/233-35-01, 064/265-
82-98. (191475)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (191672)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, итд. Долазим
на адресу. 064/484-13-76.
(191680)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум,
долазим на кућну адресу.
061/206-26-24. (191680)

КУПУЈЕМ секундарне сиро-
вине, бакар, гвожђе, добро
плаћам, долазим на адресу.
061/322-04-94. (191680)

КУЋА на продају 88 м2 + 40
м2, 5 ари, летњиковац, сређе-
на, Кудељарски насип.
064/902-10-30. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ викендицу, Дево-
јачки бунар, на 7 ари, струја,
вода, заграђен. 063/841-16-
27, 322-242. (190925)

ПЛАЦ 5, 10 и 20 ари, врло
повољно. Новосељански пут.
066/385-289. (191060)

КУЋУ продајем, легализова-
на, са два стана, плацем,
воћем, ет. Грејањем.
064/066-78-43. (191120)

БЕЛА стена, шпиц, викенди-
ца, повољно. 062/744-181.
(191323)

ПРОДАЈЕМ кућу у Горњем гра-
ду. Тел. 069/737-479. (191309)

ПРОДАЈЕМ црну, чисту,
земљу ораницу, за насипање
баште, дворишта. 064/354-
69-94. (191321)

КУЋА, Баваниште, 58 м2, 28
ари плаца, помоћне зграде.
062/322-298. (1913049)

ЦРЕПАЈА, кућа 130 м2, про-
даја/замена, 45.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (191328)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 200 м2, 5
ари, новија, 75.000, договор.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (191328)

КУЋА, нова Миса, незаврше-
на, 3 ара, 220 м2, 40.000,
договор. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”. (191328)

КУЋА на продају, ужи цен-
тар, 100 м2 + 60 м2. 069/401-
14-02. (191329)

ПРОДАЈЕМ кућу 160 м2, од
тога 130 м2 стамбеног про-
стора, три собе, спаваћа,
примаћа, једилница, кухи-
ња, шпајз, централно греја-
ње, свуда паркет, свуда
башта, двориште и испред
куће свуда цвеће, жива огра-
да и ограђено са жицом. За
више информација тел.
013/601-472, може и пола.
(191340)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4.5 ара,
колски улаз, 56.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

ЦЕНТАР шири, кућа 100 м2,
1.5 ар, 43.000; 140 м2, 3 ара,
65.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (191349)

МИСА, кућа 240 м2, 70.000;
100 м2 етажа, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

ЦЕНТАР, кућа 120 м2 + 65
м2, 7,5 ари, 70.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

ВЕЛИКИ избор кућа: Црепа-
ја, Качарево, Банатско Ново
Село, Старчево, Дебељача и
друга села. „Гоца”, 063/899-
77-00. (191349)

СТАРИ црепајски пут, 20
ари воћњак, башта, викенди-
ца, укњижено. 063/879-51-
40. (191355)

НОВА Миса, кућа у низу 6 х
10, три етаже, добра локаци-
ја. 063/879-51-40. (191335)

ПРОДАЈЕМ део куће +
анекс, почетак Стрелишта,
може замена за мање, уз
вашу доплату. 064/952-19-
80. (191359)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, повољно. Тел.
064/902-28-80, могућ дого-
вор. (191360)

КУЋА спратна, два помоћна
објекта, струја, вода, 30 х 40.
069/596-96-33, Новосељан-
ски 365-бб. (191370)

НОВА спратна кућа ,
По+ПР+1+ПК, Синђелиће-
ва, одвојени станови по
спратовима, двориште.
063/372-124. (191440)

ПРОДЈЕМ плац на Златибо-
ру, 3 ара, струја, вода, папи-
ри за градњу. 060/312-90-00.
(191400)

ПРОДАЈЕМ део куће, 120 м2,
Цара Лазара. 060/348-635.
(191424)

КОТЕЖ 2, легализована кућа
на 14 ари грађевинског пла-
ца. 064/665-89-64, 064/549-
08-78. (191574)

ПРОДАЈЕМ башту на Бава-
ништанском путу код Нини-
ћа. 062/392-152. (191588)

МИСА, кућа 300 м2, два ула-
за, ЦГ, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (191591)

МИСА, две одвојене куће на
плацу, 55.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (191591)

СТРЕЛИШТЕ, мања кућа
сређена, ЦГ, 28.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(191591)

НА ПРОДАЈУ кућа у Војло-
вици на 17 ари плаца.
060/431-46-65. (191580)

ЦАРА Душана, улични део
куће, без улагања, 16.500
евра, власник. 063/716-65-
46. (191565)

КУЋА, Д. Туцовића 117,
Панчево, 4 ара плаца са
излазом на Тамиш, рај за
пецароше, власнике чамаца.
064/914-73-65. (191552)

ИЗДАЈЕМ башту, виноград и
воћњак. 065/515-99-22. (191536)

НОВОСЕЉАНСКИ, преко од
„Утве”, кућа 61 м2, двособна,
7,2 ара, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (191544)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом
Тамишу, повољно. 063/870-
69-20. (191533)

ПРОДАЈЕМ кућу или мењам
за стан уз доплату. 062/655-
244. (191469)

НА ПРОДАЈУ викендица 25
ари и два ланца земље у дру-
гом делу од викендице.
064/078-69-06. (191470)

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам за
мању, доплата, договор.
063/748-72-63. (191477)

ПРОДАЈЕМ плац-башту у
Баваништу, 14 ари, 4.000.
063/878-40-52. (191503)

МИСА, код Спортског, 80,
трособна, 7 ари, 40.000,
замена за једнособан.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (191486)

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

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
покривена, грађевинска
дозвола, власник. 065/258-
87-77. (191501)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље прве класе, Црепаја.
064/330-56-74. (191594)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-48-
35. (191595)

КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, мањи плац, сређена,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191634)

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191637)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, трособна, 18.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191637)

СТАРЧЕВО, добра трособна,
паркети, 86 м2, 5 ари, 23.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191637)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима
Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (191626)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Банатском Брестовцу,
повољно. Тел. 013/626-691,
064/470-97-06. (191631)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци са 20 ари плаца. 060/633-
42-66, 066/509-17-01.
(191625)
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ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, колски,
7,5 ари, укњижена, прода-
јем/мењам, одлична.
063/890-29-56. (191639)

ПАНЧЕВО, центар, кућа на 3
ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (191649)

ПРОДАЈЕМ прелепу кућу,
Котеж 1, два нивоа, гаража,
550 евра квадрат. „Весна 2”,
066/937-00-13. (191653)

ПЛАЦ, Миса, 5 ари код
цркве, грађевинско земљи-
ште. 064/703-34-39,
064/703-34-38. (191654)

КУЋА, Црепаја, 137 м2, 15,5
ари, 25.000,договор; Топола
80 м2, 15.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (191667)

ЦЕНТАР, за реконструкцију,
на 3 ара, 47.000; Војловица,
сређена, 34.500. „Лајф”, 317-
634,  061/662-91-48. (191676)

ПЕРЛЕЗ, кућа 150 м2, и 40
ари земље, укњижено.
063/267-173. (191685)

КУЋА на дивном месту, преко
пута Народне баште, М. Тре-
бињца, близу Болнице, салон-
ског типа, сређена, 93 м2, про-
дајем по повољној цени.
062/871-40-55. (191687)

ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објекти-
ма, одмах усељива. 062/176-
94-86. (191700)

НА ПРОДАЈУ три ланца
земље, Подлапово. 013/354-
719, 064/324-14-30. (191723)

НА ПРОДАЈУ викендица
поред Тамиша, Фаркаждин.
060/364-02-71. (191739)

КУЋА, стара Миса, два
засебна стана, на плацу 6
ари. 063/472-433, 063/440-
447. (191741)

ПРОДАЈЕМ кућу од 140 м2,
на 4 ара плаца близу центра.
Тел. 351-607. (191749)

ПРОДАЈЕМ 15 ари баште на
Новосељанском путу.
060/516-67-60, 064/210-46-
43. (191770)

КУЋА, 500 м2, Караула, 10
соба, три купатила, 14 ари
плаца. Рибарска, 45.000.
061/269-82-13. (191772)

ПЛАЦ, Караула, 20 ари,
Рибарска. Вода, струја, 1.500
евра по ару. 061/269-82-13.
(191772)

КУЋА 120 м2, Светог Све
141-а, 30.000 евра + локал,
30.000 евра. 061/269-82-13.
(191777)

НОВА спратна 200 м2 +
таван, 3,5 ара, Баваништан-
ски, 100.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191748)

НОВА Миса, незавршена
спратна, 40.000, Маргита,
старија, 25.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191748)

КАРАЂОРЂЕВА, 130 м2,
ајнфор, салонска, приземна,
5 ари, 75.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191748)

БАВАНИШТАНСКИ, само-
стална, 90 м2, 10 ари, 40.000,
може замена. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191748)

ДЕБЕЉАЧА, 10.000; Долово
11.000; Добрица 4.000.
063/744-28-66, „Милка М”.
(191812)

КУЋА 120 м2, 2,5 ара, реновира-
на, Доњи град, укњижена,
45.000. 065/456-07-52. (191803)

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

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распо-
ред, интересантан, власник.
062/112-63-25. (190025)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар,
трећи спрат, ЦГ, изузетна
локација, власник. 062/112-
63-25. (190025)

ПРОДАЈЕМ комплетно рено-
виран трособан стан 64 + 6
м2 тераса, две спаваће, днев-
на, трпезарија с кухињом,
остава, купатило. Стрели-
ште, код вртића и школе, 560
евра квадрат, 36.500 евра.
069/214-41-49. (190768)

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

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан с терасом, 48 м2, IV
спрат, ЦГ, повољно. Тел.
315-290. (190889)

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

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)

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

СОДАРА, 38 м2, једнособан,
ЦГ, VII, тераса, два лифта,
власник. 060/555-25-42.
(190894)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 40 м2, ВП, ЦГ, Стрели-
ште, 24.000 евра, договор.
063/774-27-26. (191253)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А -
ЈЕМ/МЕЊАМ за Београд,
четворособан, Котеж 2.
063/856-74-02. (190919)

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

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

СТАНОВИ, нова Миса, 40 м2

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

ТЕСЛА, Љубомира Коваче-
вића, пијаца, 48 м2, 1.5, ТА,
2/4, укњижен, промењене
струјне, водоводне инстала-
ције, продајем, без провизи-
је. 064/617-53-66, Агенција
„Економик”. (191288)

Стан 0,5 у Београду, ново-
градња, укњижен, усељив,
мењам за локал у Панчеву.
060/333-94-59. (191314)

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

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2, цен-
тар, хитно, IV. 065/408-57-
09. (191376)

СОДАРА, 83 м2, I, два мокра
чвора, Доситејева 13, власник.
064/213-97-92. (191378)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, IV,
37.000. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”. (191328)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ТА,
IV, 25.500. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (191328)

ТЕСЛА, двоипособан, 63 м2,
две терасе, гаража у згради,
потпуно реновиран, ВПР,
ЦГ, цена договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(191328)

ЦЕНТАР, двособан, потпуно
сређен, X, ЦГ, 40. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(191328)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, ВПР,
гаража, 32.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(191328)

ЦЕНТАР, трособан, 68 м2,
први спрат, без грејања,
41.000 евра. 063/194-34-94,
064/128-91-70. (191331)

СТРЕЛИШТЕ, 48 м2, двосо-
бан, 26.000; 80 м2, трособан,
37.000; двоипособан, 32.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(191349)

ТЕСЛА, 53 м2, реновиран
двособан, ЕГ, 27.000; 44 м2,
реновиран, 26.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

ТЕСЛА, 70 м2, трособан,
42.000; двоипособан, 64 м2,
43.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (191349)

ТЕСЛА, 30 м2, 18.000; 25 м2,
13.000, 37 м2, 16.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

МИСА, 37 м2, 17.000; 40 м2,
21.000; 48 м2, 27.000, 100 м2,
43.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (191349)

КОТЕЖ 2, 42 м2, 26.000; 50
м2, намештен, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан,
намештен, 45.000, договор;
70 м2, трособан, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(191349)

СОДАРА, 59 м2, двособан,
реновиран, 38.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(191349)

СОДАРА, трособан, 64 м2,
ЕГ, 36.000, 57 м2, ЕГ, 27.000,
хитно. „Гоца”, 063/899-77-
00. (191349)

ЦЕНТАР, 40 м2, једноипосо-
бан, нов, 26.000; 68 м2, тро-
собан, нов, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (191349)

ОСЛОБОЂЕЊА, улични део
куће, 60 м2, 25.000; центар
60 м2, реновиран, 32.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(191349)

ДВОРИШНИ станови од
10.000 до 20.000 евра, све
локације. „Гоца”, 063/899-
77-00. (191349)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (191350)

ПОВОЉНО продајем двои-
пособан стан, Котеж 2, при-
земље, изванредна локација.
060/447-44-80. (191351)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



ТРОСОБАН стан, 32.000
евра, без посредника, укњи-
жен, власник. 063/837-91-
30. (191388)

КОТЕЖ 1, 66 м2, IV, ЦГ, без
лифта, укњижен, 35.000.
063/115-38-50. (191391)

КОТЕЖ 1, двособан, одличан,
60 м2, I спрат, Радова зграда.
063/372-124. (191440)

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

НОВА Миса, 72 + 15 м2, сре-
ђен, ниско приземље, 20.000.
065/237-10-09. (191405)

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

ДВОСОБАН, Радова изградња,
одличан, I спрат, 60 м2, Котеж
1. 063/372-124. (191418)

МЕЊАМ двособан, Котеж 1,
за мањи једнособан, може
продаја, власник. 063/765-
83-10. (19141)

ХИТНО двособан стан, цена
по договору, укњижен, 1/1,
власник. 013/344-388,
060/071-59-64. (191446)

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

ПРОДАЈЕМ  стан у строгом
центру Панчева од 45 м2.
069/217-28-60. (191545)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
тераса, 5 м2, ТА, III. 064/866-
23-83, 236-61-26. (191531)

ХИТНО, Котеж 2, једносо-
бан, 37 м2, III, намештен,
24.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (191544)

СТРОГИ центар, двособан,
52 м2, III, ЦГ, комплетно
реновиран, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (191544)

КОТЕЖ 2, одличан, тросо-
бан, 72 м2, III,  43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(191544)

ПРОДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком. Тел.
063/154-22-74. (191459)

СТАНОВИ на десет минута
од центра града од 26, 30, 32,
51, 55 и 77 м2. 064/267-71-
74. (191462)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-
71-74. (191462)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 63 м2, на Содари, IV
спрат, ЦГ. Тел. 344-254.
(191465)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
49 м2, Стрелиште, високо
приземље. 063/721-42-86.
(191479)

ЈЕДНОСОБНИ, центар, ЦГ,
леп, 20.000; Котеж, 23.000;
Стрелиште 21.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(191486)

СОДАРА, једноипособан
сређен, тераса, усељив,
26.500, договор. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(191486)

ГАРСОЊЕРА, 23, лепа, дво-
ришна, полунамештена, усе-
љива, 12.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (191486)

ТЕСЛА, 40, ТA, II, тераса,
25.000, двособан 53, ЕГ,
30.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (191486)

КОТЕЖ 2, 68 м2, III спрат,
ЦГ, власник, реновирање.
061/214-86-02. (191505)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (191487)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
75 м2, I спрат, ЦГ, може
замена за мњи 1-1.5, Тесла,
Котеж 1, власник. 064/616-
47-67. (191549)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2, Котеж
1, 42.000, екстра. 069/339-
29-90. (191567)

НОВ неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12, галерија,
дуплекс, једнособан + гале-
рија, леп и миран крај, ква-
литетна зграда, IV, нема
лифт, 17.500 без посредни-
ка. 065/567-56-78. (191577)

ЦЕНТАР, мањи двособан, IV,
сређен, опремљен, 30.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(191591)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (191591)

ЦЕНТАР, новоградња, 110 м2,
65.000, 73 м2, 43.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (191591)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I, 22.000,
једноипособан, 24.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(191591)

СОДАРА, двоипособан, 63
м2, поглед на Тамиш, III, ЦГ.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(191591)

ЛЕЊИНОВА, двособан, 53,
40.000; центар, 37, сређен,
25.000. „Тина РС”, 060/709-
72-99. (191592)

ХИТНО продајем трособан
стан на Стрелишту. 066/920-
02-07. (191593)

СОДАРА 2.0, 48 м2, ЦГ, IX,
није задњи, двострано орјен-
тисан, тераса, сређен,
34.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. 

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова нуди агенција
„Трем”. 319-446, 064/130-
38-29. (191644)

СОДАРА, 2.0, 57 м2, ЦГ, IV,
лифт, 34.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

ХИТНО, Котеж 1, 3.0, 65 м2,
ЦГ, II, две терасе, 35.000,
Радова зграда. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

НОВА Миса, 2.0, 54 м2, ТA, I,
две терасе, 25.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

ПЕПЕЉАРА, 3.0, 55 м2, ТА, I,
28.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. 

КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, ПР, 2.0,
33.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. 

НОВА Миса, 35 м2, ТА, ПР,
1.0, тераса. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

СОДАРА, 1.0, 39 м2, ТА, III,
23.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. 

СОДАРА, 40 м2, ЦГ, ПР,
реновиран, усељив, 1.0,
26.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. 

ЦЕНТАР, једнособан, 29 м2,
II, ЦГ, тераса, усељив,
25.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191634)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2, X,
ЦГ, усељив, 17.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (191634)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, IV, ЦГ, ПВЦ, сређен,
34.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191634)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III, ЦГ, усељив, 41.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (191634)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, I,
ЦГ, 32.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (191634)

СТРЕЛИШТЕ, већи једносо-
бан, 41 м2, ВП, ЦГ, усељив,
23.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(191634)

СОДАРА, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, 32.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (191634)

КОТЕЖ 2, jеднособан, 42 м2,
III, ЦГ, 26.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (191634)

СТРЕЛИШТЕ, центар насе-
ља, 60 м2, двособан, IV, ЦГ,
33.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191634)

МАРГИТА, нов, 1.0, 36 м2, ЕГ,
III, поткровље, 23.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191602)

ТЕСЛА 1.0, 41 м2, I, ТА, сре-
ђен, 27.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191602) 

ТЕСЛА, 2.0, 53 м2, IV, ЦГ,
27.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191602)

ГОРЊИ град, приземље,
комфоран, 45 м2, за адапти-
рање, 14.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (191602)

НОВ стан, зграда, IV спрат,
50 м2, лифт, грејање на гас,
близу центра. Тел. 064/049-
62-72. (191612)

СТРОГИ центар, гарсоњера,
12 + 8, 8.500. „Јуричан”,
346-737. (191615)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 + Т, I,
ТА, сређен, 31.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (191638)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 36
м2, ВП, ново купатило,
26.000. „Мустанг”, 069/226-
66-58. (191638)

ТЕСЛА, двоипособан, V, ЦГ, 62
м2 + тераса, 34.500. „Мустанг”,
069/226-66-58. (191638)

НОВА Миса, 40 м2, II, ТА,
хитно, 16.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (191638)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, I, ЦГ,
25 м2, 17.500. „Мустанг”,
069/226-66-58. (191638)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
I, ЦГ, кухиња, клима, 17.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191637)

КОТЕЖ 2, први део, сређен,
једноипособан, 47 м2, ВП,
31.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191637)

ТЕСЛА, двоипособан, I 60 м2,
рађено купатило, ЦГ, 35.500.
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(191637)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2, I,
TA, добар распоред, 31.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (191637)

КОТЕЖ 2, стан за уживање.
Сређен, ђакузи, двособан, 61
м2, IV, 38.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (191637)

СТРЕЛИШТЕ, одличан тро-
собан, ЦГ, II, 71 м2, два мокра
чвора, 36.000. „Мустанг”,
062/226-901. (191637)

КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, три
собе, тераса, реновиран, без
посредника, 31.000.
063/808-95-53. (191628)

ТРОСОБНИ, Стрелиште, VI,
ЦГ,  42.000; Котеж 2, V, ЦГ,
44.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена
за мањи. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52 м2, IV,
ТА, 22.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (191674)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

СТРОГИ центар, гарсоњера,
III, ТА, зграда поред Музеја,
20.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

МАРГИТА, трособан 62 м2,
новоградња, I спрат, гас,
43.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

ХИТНО, центар, 90 м2, нови-
ја градња, IV, TA, укњижен,
50.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
62 м2, III, ЦГ, лифт, 32.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33 м2,
приземље, ЦГ, 24.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, једно-
собан, 42 м2, VII, ЦГ, 25.000.
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (191674)

ЦЕНТАР, дворишни једносо-
бан 24 м2, за сређивање,
9.500. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (191674)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, IV, TA, 20.000, договор.
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (191674)

КУПУЈЕМ мањи стан ниже
спратности, Тесла, центар,
Котеж. Исплата одмах.
060/332-05-92. (191682)

ПРОДАЈЕМ нов двособан у
центру, повољно, 700
евра/квадрат. „Весна 2”,
066/937-00-13. (191653)

ТЕСЛА, двоипособан 68 м2,
две терасе, ЦГ, лифт, 36.000
евра. „Весна 2”, 066/937-00-
13. (191653)

КОТЕЖ 2, двособан, I спрат,
57 м2, плус тераса, 36.000
евра. „Весна 2”, 066/937-00-
13. (191653)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ, Радова
зграда, продајем/мењам,
31.000. 064/266-25-80. (191661)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ВП, ЦГ,
21.000; 32 м2, III, ЦГ, 21.000.
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (191667)

СТРЕЛИШТЕ почетак, 53 м2,
II, ТА, тераса, 24.000.„Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (191667)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 60
м2, III, ЦГ, одличан, 35.000.
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (191667)

ТЕСЛА, 60 м2, I,  ЦГ, двоипо-
собан, 35.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (191667)

ЦЕНТАР, 34 м2, ВП, ЕГ, тера-
са, 23.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (191667)

СОДАРА, ТА, двособан, IV,
26.000 и једнособан, III,
23.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (191676)

КОТЕЖ 2, трособан, 43.500;
Котеж 1, двособан, 34.000;
Тесла, трособан, 36.000.
„Лајф”, 317-634,  061/662-
91-48. (191676)

САЛОНСКИ, 114 м2, 68.000;
Содара, војне, одличан двои-
пособан, договор. „Лајф”, 317-
634,  061/662-91-48. (191676)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI,
53 м2, ЦГ, 27.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(191681)

КЕЈ, војне зграде, двоипосо-
бан, ВПР, 61 м2, ЦГ, 32.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (191681)
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Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетни-

ци и правна лица. 

Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски

корисници који право коришћења пословног простора без накнаде

могу остварити према Закону о буџету за 2015. годину, односно,

према Одлуци о буџету града Панчева за 2015. годину.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата усло-

ве из јавног огласа, а наведени износ представља збир две почетне

месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун бр. 840-488641-

69 код Управе за јавна плаћања број модела 97 позив на број

04-226-00.

Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне

закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну

висину закупнине по м2 .

Учесник који је излицитирао највиши износ почетне закупни-

не по м2 је  најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у

закупнину, исти се враћа у року од пет дана од дана потписивања

уговора. 

Понуђачима који  нису успели у јавном надметању уплаћени

депозит се враћа у року од пет дана од дана одржавања јавног над-

метања. Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио

јавном надметању.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на

додатну вредност као и све трошкове коришћења пословног про-

стора (утрошак ел. енергије, воде, греја-

ња, изношења смећа и др.).

Такође је у обавези да достави једно од

средстава обезбеђења плаћања закупа за

период трајања закупа и то:

1. Банкарску гаранцију „без пригово-

ра” и наплативу на „први позив” с клау-

зулом о урачунавању валоризације у

гаранцију,

2. Сопствену (соло ) меницу.

Банкарска гаранција се доставља у

року од 45 дана од дана закључења угово-

ра и даје се на период важења који не

може бити краћи од 12 месеци, с тим да

су закупци пре истека рока у обавези да

важност гаранције продуже пре истека

рока, на период који не може бити краћи

од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.

Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана

од дана закључења Уговора, под претњом раскида .

Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни про-

стор набројан у огласу може се погледати у периоду од 16. до 20.

марта 2015. године, од 9 до 12 сати. Све информације могу се

добити на телефон: 013/219-03-00, локал 211.

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време најдуже

на период од пет година.

Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу

изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у раз-

матрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од

закључења уговора о закупу пословног простора који је био пред-

мет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.

У случају одустајања од закључења уговора од стране најпо-

вољнијег понуђача закључење уговора о закупу пословног просто-

ра ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања. 

Пријава треба да садржи :

1)податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број лич-

не карте, ЈМБГ, назив радње, матични број, 

б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упи-

су правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје

за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци;

2) податке о пословном, магацинском простору за који се при-

јава подноси – површину и редни број из огласа;

3) делатност која ће се обављати;

4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању;

5) доказ о уплати депозита за учешће; 

6)доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза

по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за

пореску администрацију градске управе града Панчева. 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у

разматрање. 

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на оглас

пријави једно заинтересовано лице. 

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних

просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе

потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Током самог поступка јавног надметања председник Комисије

објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни

лицитациони корак не може бити мањи од 5 одсто од претходно

највише излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво

препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекци-

ја”, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ

ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, име и адресу одн.

седиште лица које се пријављује на оглас. 

Рок за подношење пријава је закључно са 23. мартом 2015.

године до 11 сати. 

Јавно надметање ће се одржати 23. марта 2015. године, у 12 сати,

у соби бр. 108, у ЈП „Дирекција”, Змај Јовина 6.

Након правноснажности Решења, градоначелника града Пан-

чева закључиће се уговор о закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесни-

ка у поступку јавног надметаља, а за пуномоћника уредно пуно-

моћје оверено у суду. 

Приложена документација може бити у оригиналу или овере-

ној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

(Ф-417)

РР..  ббрр.. ААддрреессаа
ППоовврршшииннаа

ии  ссттррууккттуурраа
ЗЗооннаа

ВВииссииннаа  ппооччееттннее  ззааккуупп--

ннииннее  ппоо  мм22 ккоојјаа  ссее

ллииццииттиирраа  ббеезз  ппооррееззаа

ДДееллааттнноосстт ДДееппооззиитт//ддиинн..

1
Војводе

Радомира Путника 2
26,87 1 300 дин./м2

трговинска, занатска,

канцеларијска
16.122,00

2 Вељка Влаховића 17 35,84 2 200 дин./м2
трговинска, занатска,

угоститељска
14.336,00

3
Др Синише

Станковића 1
47,45 2 200 дин./м2

трговинска, занатска,

угоститељска
18.980,00

4 Ослобођења 31 59,14 1 300 дин./м2
трговинска, занатска,

канцеларијска
35.484,00

5 Краљевића Марка 18 372,91 1 300 дин./м2

угоститељска, занат-

ска, канцеларијска,

трговинска

223.746,00

6 Максима Горког 68 20,95 4 300 дин./м2
трговинска, занатска,

канцеларијска
12.570,00

7
Омољица, 

Бориса Кидрича 2
36,61 3 100 дин./м2

трговинска, занатска,

канцеларијска, угости-

тељска

7.322,00

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9., став 2 Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист гра-

да Панчева” бр. 15/2014 и 29/2014) и Одлуке Надзорног одбора број 01-870-6/2015 од 10. марта 2015. године, расписује:

ОГЛАС
За давање у закуп пословног простора у државној својини, чији је корисник град Панчево, путем јавног надметања, на период од пет година. Огласом је обухваћен следећи пословни простор

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



ЦЕНТАР, Карађорђева 3,
издајем локал, 27 м2.
063/800-44-30. (191681)

КОТЕЖ 1, предграђе, двосо-
бан, II, 55 м2, ЦГ, 29.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(191681)

СОДАРА, трособан, I 67 м2,
ЕГ, реновиран, 41.000.
063/800-44-30. (191681)

ЦЕНТАР, двособан, II, 36 м2,
ТА, реновиран, 31.000. „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (191681)

СОДАРА, једноипособан,
приземље, 43 м2, ЦГ, 25.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(191681)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
37 м2, ЦГ, 22.000. „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (191681)

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно
издржавање по најповољнијим
условима. Пуна правна сигур-
ност. 060/332-05-92. (191687)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим плодоужит-
ком, исплата одмах.
060/332-05-92. (191682)

ЦЕНТАР, трособан од 34.000,
улично, 40, 13.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (191670)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80,
36.000; двособан, 25.000,
једнособан, 23.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (191670)

КОТЕЖ 2, Котеж 1, Тесла
двособни, 30.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (191670)

ПРОДАЈЕМ стан у колонији
Иве Курјачког 97/а. Тел.
061/173-60-35, хитно, дого-
вор. (191701)

ГАРСОЊЕРА, 20 м2, I, прода-
јем/мењам за једнособан стан.
Тел. 061/648-20-09. (191715)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2, ТА,
II, 36.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (191738)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
Краљевића Марка и нове тро-
крилне прозоре с ролетнама.
064/506-25-97. (191754)

КАРАЂОРЂЕВА 2-е, 64 м2,
IV спрат, ЦГ, лифт, дво-
стран, укњижен, власник.
061/152-51-77. (191746)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, цена 40.000
евра. 064/618-38-15. (191774)

КОТЕЖ 1, трособан, 71 м2,
ЦГ, VI, кабловска, Радова
зграда, 42.000. 063/304-608.
(191799)

ЦЕНТАР, ново укњижено, гар-
соњера, 24 м2, 37 + 15 м2, гале-
рија. 063/208-352. (191804)

ЦЕНТАР, I, 71, одличан,
61.000, Миса, I + таван,
40.000. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

ЗЕЛЕНОГРА, ВП, 44, 25.000;
Стрелиште, ВП, тераса, ЦГ,
28.000. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

АГЕНЦИЈИ „Милка” потреб-
не некретнине, све локације,
брза реализација. 063/744-
28-66, „Mилка М” . 

СТАРЧЕВО, одлична, 90,
4,47, 30.000, Омољица, две
јединице, 18.000. 063/744-
28-66, „Mилка М” . 

МИСА, ПР + пот. двориште,
32.000; Стари Тамиш, нова,
ПР + пот, 42.000. 063/744-
28-66, „Mилка М” . 

7. ЈУЛИ, ПР, сређен, 18.500,
Стрелиште, нов, укњижен,
ПР, 19.500. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

ВОЈЛОВИЦА, 88, 7,7,
29.000, Црепаја, ПР + пот,
ново, 17.000. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

ДОЊИ град, ПР, до улице,
12.000, Самачки, II, ЦГ,
14.000. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

МИСА, ПР, зелена зграда,
24.000, центар, ПР, 34.000,
26.000. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

СТРЕЛИШТЕ, III, сређен,
33.000, Тесла, I, II, 55,
31.000. 063/744-28-66,
„Mилка М” . 

КУПУЈЕМ двособан, тросо-
бан стан, без грејања, или с
ЕГ, у згради или кући, може
и добар дворишни. 069/251-
19-55. (191585)

КУПУЈЕМ двособан стан,
нова или новија градња, са
ЕГ или без њега. 069/251-19-
55. (191585)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
кућа, ТА, ненамештен, цен-
тар Стрелишта, 80 евра,
депозит. 063/819-07-30.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 64
м2, Котеж 2, ненамештен,
ЦГ, 80 евра. 064/267-72-59.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан и
гарсоњеру, намештено, у
центру Панчева. 063/313-
005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 2. Тел. 251-07-
96, 065/910-36-52. (190435)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Стевана Шупљик-
ца. 061/184-25-06. (190955)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, ТА, центар, намеште-
на, 100 евра, депозит.
064/186-50-87. (190976)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком. Тел. 618-
814, 064/144-37-33. (190935)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
високо приземље, једносо-
бан, ЦГ. 063/824-06-63,
063/248-683. (191236)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Тесла, ТА, тераса,
II спрат, депозит. 062/187-
97-77. (191293)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 2, 060/134-15-19,
013/377-263. (191313)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан без грејања, на Тесли.
Тел. 346-375. (191317)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и терен-
це. 064/305-73-01. (191307)

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-
штен стан 41 м2, ТА, теле-
фон, СББ, мали трошкови,
код Спортског центра.
064/134-06-16. (191346)

НАМЕШТЕН једнособан,
погодна локација за Београд,
Котеж 1, кружни ток.
064/228-98-90. (191399)

ИЗДАЈЕМ кућу, може наме-
штену, 100 м2, Јабучки пут
код сервиса „Пивашевић”.
064/119-14-22. (190517)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла, ТА, зграда, нена-
мештен. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (191368)

ДВООСБАН дворишни стан
за издавање. 061/175-00-15.
(191371)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, телефон,
клима, ЦГ. 064/255-86-79,
063/803-14-86. (191377)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, ЦГ, призе-
мље, тераса, на дуже.
061/195-19-10. (191372)

ИЗДАЈЕМ ненамештену гар-
соњеру, ЦГ. Тел. 064/072-06-
92. (и)

ХИТНО потребна празна
кућа за становање старијем
брачном пару, 58 година, у
Панчеву или околини.
062/862-03-89. (191439)

КОТЕЖ 2, издајем двособан
стан на дуже. 065/224-56-98.
(191435)

ЗАСЕБАН улаз, стан у кући с
двориштем, издајем. Синђе-
лићева. 063/372-124. (191440)

ИЗДАЈЕ се двособан стан на
Тесли, ЦГ. 370-403. (191441)

МЕЊАМ четворособан стан
на Котежу 2 за мањи у цен-
тру. 063/856-74-02. (191407)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
Ослобођења. 064/311-41-02.
(191408)

НАМЕШТЕН мањи једнособан
стан, Тесла, 25 м2, ЦГ, тераса.
064/140-88-36. (191422)

ИЗДАЈЕМ породици једно-
собан већи конфоран стан у
кући, на спрату, посебан
улаз, струја, кабловска, кли-
ма, стара Миса, Козарачка
31. Тел. 013/377-948,
064/500-94-26. (191444)

ЦЕНТАР, једнособан, наме-
штен, изузетан. Тел.
068/403-07-35. (191452)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
кућа, у центру града, ТА пећ,
кабловска. Тел. 063/866-59-
58. (191456)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан у центру, погодан за сам-
це. 064/076-86-67. (191587)

ИЗДАЈЕМ стан код новог „бувља-
ка”. 064/988-99-10. (191571)

ЦЕНТАР, издаје се намеште-
на соба. 063/761-03-56.
(191573)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ мали стан
намештен, центар, повољно,
месечно плаћање, паркинг.
065/691-88-23. (191583)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан
на новој Миси. 062/972-14-
17, 064/612-67-16. (191584)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан, Котеж 2. Тел.
064/672-11-74. (191561)

ИЗДАЈЕМ намештен једнои-
пособан стан, 45 м2, Котеж 1.
Тел. 064/324-07-25. (191547)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у центру, с гаражом.
064/850-70-69. (191557)

КОТЕЖ, 57 м2, I  спрат, ЦГ,
реновиран, клима, повољно,
звати од 9 до 13 сати и после
19. 062/856-61-52. (191557)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Стре-
лиште, ЦГ, близу „Авива”, на
дуже. 064/137-63-19. (191524)

СТАН, 40 м2, ново, у сезони
ЦГ, клима, тераса. 313-576,
064/582-22-85. 

ИЗДАЈЕМ  стан с грејање,
Миса. 063/784-22-70,
013/373-020. (191534)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен, Стрелиште, први
спрат, 60 м2, ЦГ, интерфон,
телефон, гаража. Владан.
063/805-74-70. (191539)

ИЗДАЈЕМ стан у А. Макси-
мовића. 064/866-22-54.
(191540)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
зграда код „Авива”. 064/278-
43-46. (191543)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
самцу, с употребом купати-
ла и кухињом. Тел. 321-408.
(191461)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 63 м2,
на Содари, IV спрат, ЦГ. Тел.
344-254. (191467)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
центар, први спрат, грејање,
паркинг, 22 м2.  064/238-68-
94. (191509)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у цен-
тру. 064/317-76-36. (191514)

ИЗДАЈЕ се стан у кући, 45
м2. 331-706, 062/885-11-04.
(191474)

ИЗДАЈЕМ собу за самицу у
близини школе „Мика Антић”.
063/898-07-39. (191696)

ПОВОЉНО издајем леп
функционалан стан на Коте-
жу 1. 013/251-10-26. (191701)

ИЗДАЈЕМ намештену, одмах
усељиву гарсоњеру. Тел.
065/643-69-11. (191710)

ГАРСОЊЕРУ већу, новије
намештену издајем, близу цен-
тра. 065/870-27-00. (191711)

ИЗДАЈЕМ собу у Цара Душа-
на. 064/034-78-30. (191713)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан, 33 м2. Тел. 062/467-
711. (191708)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 1, ненамештен,
високо приземље. 065/386-
46-20. (191624)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на дуже време,
47,56 м2, Тесла. 063/887-09-
68. (191603)

ИЗДАЈЕМ двособан стан 61,5
м2, на дуже време, Котеж 1.
063/887-09-68. (191603)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, ненамештен, ЦГ.
060/633-13-00. (191609)

ИЗДАЈЕМ  ненамештен дво-
собан стан, без грејања, Цара
Лазара 121/9. 064/169-35-
88. (191632)

СТАН 72 м2, нова Миса, бли-
зу „Арча”, полунамештен
или ненамештен. 064/888-
41-73, 013/371-851. (191646)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у строгом центру, цен-
трално грејање, телефон.
064/383-34-85. (191601)

ИЗДАЈЕМ стан 45 м2, наме-
штен, засебан улаз, грејање
ТА, центар. 061/131-79-04.
(191668)

СТРОГИ центар, једнособан,
I, ЦГ, празан, 120 евра.
013/334-536, 064/348-05-68,
„Перфект”.  (191733)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
празан, 62 м2, VI, ЦГ, 130
евра. 013/334-536, 064/348-
05-68, „Перфект”.  (191733)

ИЗДАЈЕМ празну кућу с
баштом у Качареву, на дуже.
064/186-97-56. (191678)

ЦЕНТАР, ЈНА 3-а, изда-
јем/продајем стан 45 м2,
може канцеларија. 064/951-
65-22. (191684)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту. 064/970-80-68. (191688)

НАМЕШТЕНА соба, употреба
кухиње, купатила, код Дома
војске, кабловска, интернет.
069/672-330. (191691)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 27
м2, центар. Тел. 063/831-48-
74. (191719)

ИЗДАЈЕМ нов мањи двори-
шни стан, соба, кухиња,
купатило, засебно. 064/130-
36-02. (191727)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Котежу 2. 066/342-
243. (191741)

СТАН 60,05 м2, Стрелиште,
II спрат, грејање, клима,
интерфон, телефон, ком-
плет намештен, на дуже вре-
ме.  064/180-01-48, 011/274-
80-23. (191742)

СТАН, 58 м2, празан, нов, на
дуже, М. Гупца, код вртића.
065/233-40-29. (191757)

ПОЛУНАМЕШТЕН двособан
стан, строги центар града,
изнад Раифајзен банке.
063/709-86-64. (8191758)

ИЗДАЈЕМ стан ненамештен,
58 м2, двособан, Тесла.
060/542-17-01. (191763)

ИЗДАЈЕ се једнособан наме-
штен стан на Тесли.
062/849-24-41. (191817)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50
м2, намештен, ТА. 065/665-
75-10. (191765)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. 063/286-110. (191771)

СОБА, Стрелиште, централ-
но грејање, заједничка упо-
треба кухиње, трпезарије и
купатила. 064/548-66-75,
063/716-82-53. (191772)

САМЦУ, самици намештена
соба с купатилом, посебан
улаз, струјомер. 064/866-23-
86. (191788)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 064/247-76-
33. (191713)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Содара, 30 м2, ЦГ. 069/348-
35-88. (191794)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Содари, 37 м2. 062/801-35-
61. (191800)

НАМЕШТЕН стан, 80 евра, и
новоградња, ТА, клима, код
Хотела.  064/122-48-07. (191802)

КУЋА, Старчево, плац 8 ари
+ две стамбене јединице,
етажно грејање, алу столари-
ја. 065/360-01-17. (191805)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан.
013/342-494, 064/217-51-89. 

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

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

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, Л.
Толстоја, близина пијаце,
телефон, грејање. 333-058.
(191298)

ПОСЛОВНИ простор 28 м2 +
галерија у Његошевој, издаје
се. 064/427-54-49. (191333)

ИЗДАЈЕМ простор погодан
за тиху пословну делатност.
064/145-47-48. (191379)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева
2, шеталиште, два излога, 60
м2. 063/745-64-26. (191381)

ИЗДАЈЕМ 120 м2 новог
пословног простора, Мите
Топаловића 10. 063/278-151.
(191384)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, излог,
центар, Војводе Петра Бојови-
ћа 19. 063/314-803. (191432)

ЦЕНТАР, издајем 14 м2, пре-
ко пута „бувљака”, 15, 30 м2.
063/240-817. (191445)

ИЗДАЈЕМ локал 80 м2, на
новој Миси. 013/370-165.
(191453)

ЛОКАЛ за издавање на Коте-
жу 2. 064/134-62-62. (191699)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Жар-
ка Зрењанина 26, 120 евра.
063/771-30-31. (191611)

ПОСЛОВНО-магацински
простор, 70 м2, издајем.
060/367-27-50, 061/756-55-
50. (191390)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
Панчева, 80 м2, лукс уређен,
две телефонске линије,
укњижен, цена повољна.
060/363-66-05. (191582)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева
1. 064/994-13-16. (191578)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, у цен-
тру. Тел. 064/359-55-44.
(191521)

ИЗДАЈЕМ локал 66 м2, или
два по 33 м2. Лава Толстоја
12. 063/218-722, 063/843-
39-68. (191530)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-93-
29. (191540)

ИЗДАЈЕМ локал 120 м2,
погодан , пекара, теретана,
ординација, велепродаја, 200
евра. 063/315-290. (191542)

ЦЕНТАР, издајем локал 30
м2, Светог Саве 18, повољно.
065/519-87-44. (191469)

НА ПРОДАЈУ алуминијум-
ски киоск за кокице.
064/866-25-67. (191476)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, или мењам
за ауто пик-ап, трактор.
063/224-362. (191488)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25 м2,
плато Зелене пиајце, заједно
или одвојено. 063/224-362.
(191488)

РАЗРАЂЕН локал од 30 м2,
за издавање, Ђуре Даничића
3. Тел. 318-356. (191492)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, у цен-
тру. 064/267-72-17. (191495)

ИЗДАЈЕМ локал 44 м2, на
Зеленој пијаци. 064/156-15-
43, 013/377-031. (191506)

ИЗДАЈЕМ  локал 20 м2, раз-
рађен фризерски салон код
пијаце. 064/497-21-32,
013/351-572. (191679)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, Змај
Јовина код пијаце, велики
излог. 064/497-21-32. (191679)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2, угао
Светог Саве и Браће Јовановић
59. 063/891-94-49. (191686)

ИЗДАЈЕМ пекаре у Јабуци и
Панчеву, могу и друге делатно-
сти. 063/892-74-62. (191750)

ПРОДАЈЕМ локал, П. А.
Чарнојевића 9, Омољица.
Тел. 064/403-51-32. (191755)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, локација одлична.
063/748-52-50. (191764)

ПОВОЉНО издајем локал 25
м2, Панчево, Цара Душана
38. 062/886-56-07, 013/351-
477. (196796)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
локал 75 м2, два нивоа, врло
повољно. Цара Лазара 3,
бивша ауто-школа „Срећко”.
064/867-48-43. (191761)

ЛОКАЛ 12 м2, у центру Бео-
града, издајем, 150 евра.
062/211-032. (191814)

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

ПОТРЕБНА жена за рад, са иску-
ством, у ташнерству или обућар-
ству. 066/931-70-85. (191307)

ПОТРЕБНЕ раднице за шиве-
ње на индустријским машина-
ма. 064/981-77-65. (191363)

ПОТРЕБНЕ искусне жене за
рад на индустријским шива-
ћим машинама. 064/042-99-
92. (191367)

ХИТНО потребне конобари-
це кафићу у Панчеву и
Банатском Новом Селу.
063/555-770. (191389)

ЗБОГ повећања посла,
ћевабџиници потребна рад-
ница у кухињи и роштиљу.
063/897-55-04. (191520)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу, у месари.
063/362-427. (191529)

ПОТРЕБАН вариоц са иску-
ством, пожељно знање и фар-
бања. 062/320-321. (191412)

КАФЕ „Пацифико” потребна
конобарица. Доћи лично од
10 до 14 сати. Б. Јовановић
9. (191471)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
слот клубу „Kentucky”.
064/474-74-47, 063/666-56-
65. (191636)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може почетник.
064/134-62-62. (191699)

АГЕНЦИЈИ за маркетинг
потребан графички дизај-
нер. Послати CV на crvenipa-
ravan@yahoo.com

ПРОДАВНИЦИ здраве хра-
не Vegan Life Панчево
потребна радница. Биогра-
фије слати до 16. марта
2015, на vegan.life.shop@g-
mail.com.

ПОТРЕБНЕ девојке, жена за
рад на месту колоператера.
Звати радним данима од 8 до
16 сати или мејлом: domi-
nofp@yahoo.com 064/645-
30-95. (191781)

КОЗМЕТИЧКОМ салону
потребна радница са знањем
изливања ноктију. 060/028-
12-44. (191785)

ПОТРЕБНА радница са
искуством у продаји и на
печењу, за рад у пекари. Зва-
ти од 12 до 14 сати. 063/620-
082. (191786)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кући и обезбеђен смештај.
Тел. 061/189-24-19. (191795)
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НЕГОВАТЕЉИЦА мењам
пелене, дискове старијим
особама на сате. 060/421-05-
91. (СМС)

ВЛАГА! Решите се влаге зау-
век! Машинско сечење зидо-
ва. Постављање домаћег кон-
дора в3, в4, руски кондор. 20
година успешног рада! Тел.
062/427-614. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим
кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

НЕГОВАТЕЉИЦА чувала би
старије особе, може и непо-
кретне. 060/421-05-91. (СМС)

ЧУВАМ децу и негујем стара
лица на сат, по потреби.
064/988-92-14. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо влажне
зидове, дајемо гаранцију.
060/691-01-13. (188533)

КОМБИ превоз до 2,5 тоне, вели-
ких габарита, земља–иностран-
ство. 063/849-54-32. (189292)

КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан тражи посао.
061/203-70-87. (190257)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, канали-
зације, кабина, бојлера, сла-
вина, котлића. 063/836-84-
76. (190274)

МАТЕМАТИКА: основна,
припрема пријемног, сред-
ња; физика, механика, тер-
модинамика. Професорка.
064/442-55-02. (190481)

МАСЕРКА, масажа целог
тела. Тел. 062/817-17-31.
(190629)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзоле, ПС
4, забавите се. 064/914-79-
81. (187003)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорете, разводних
табли, индикатора, инстала-
ција. Мића, 064/310-44-88.
(190931)

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

РАДИМО све послове
физичке: рушења кућа,
шупа, бетона, обарање ста-
бла, одношење непотребних
ствари, повољно. 064/122-
69-78. (191300)

КРЕЧЕЊЕ улаза зграде на
рате, фасаде, столарија,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (191308)

ЗИДАЊЕ, реновирање крово-
ва, малтерисање, гипсарске
радове, демит фасаде, повољ-
но. 064/865-80-49. (191318)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (191327)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде,
гараже, тражим посао. 312-
408, 064/926-59-43. (191325)

НЕМАЧКИ и енглески, прево-
дилац, тражи посао. Тел. 317-
411, 069/317-41-11. (191354)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. 064/163-
58-85. (191327)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање парке-
та. 602-701, 064/341-79-60.
(191335)

САДЊА дрвећа, фино ниве-
лисање терена, подизање
травнатих површина, коше-
ње. 062/388-124. (191338)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (191334)

ПЕДИКИР, маникир, дола-
зак на позив. 060/366-00-63.
(191375)

ОЏАЧАР на располагању.
060/633-05-01, 310-145. (191379)

СЕРВИСИРАЊЕ и монтира-
ње клима, бојлера, ТА пећи,
шпорета. 061/637-07-50,
Душан. (191386)

ВРШИМ превоз шута,
чистим таване, подруме,
рушим старе објекте.
064/227-68-03, 061/627-06-
54. Златко. (191383)

ПОПРАВКЕ, све врсте сит-
них поправки, санитарија,
столарија, браварија. Слобо-
дан. 063/865-80-74. (191392)

ЕФИКАСНО откривање и
поправка кварова, демонти-
рање и монтирање инстала-
ције и комплетне санитари-
је. Бојан, 064/242-49-85.
(191409)

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

АЛУ и ПВЦ столарија, вене-
цијанери, ролетне, комарни-
ци, уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (191430)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, при-
јемни, месечно плаћање,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (191401)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење купатила, канали-
зације, адаптације, поправ-
ке, замене. 331-657,
064/495-77-59. (191406)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста кера-
мичких плочица, повољно.
063/744-08-24. (191456)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892. (191447)

СЕРВИС свих врста бојлера
и веш-машина, тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (191563)

НЕГОВАЛА бих старију госпо-
ђу и обављала кућне послове.
064/214-30-84. (191568)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализација, адапта-
ција купатила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (191535)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
ТВ-а, уградња ТВ и сателит-
ских антена. 064/866-20-70.
(191460)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво
које вам смета. 063/369-846.
(191465)

СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
локала, повољно. 013/251-28-
97, 061/366-65-65. (191472)

НЕГОВАЛА бих старију осо-
бу или чувала децу. 062/825-
26-09. (191478)

ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(191483)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно. 063/318-
780. (1914909)

ПОВОЉНО спремање стано-
ва и локала. 063/848-04-12.
(191498)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, врата, терасе, капије,
рукохвати, решетке, израда и
од прохрома, ситне поправ-
ке, врло повољно. 060/140-
54-44, Дуле. (191510)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација, вео-
ма повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (191562)

МОЛЕРСКИ радови, фарба-
ње столарије, изолација
зидова. Павел. 063/809-66-
61, 013/660-092. (191548)

ПРАЊЕ тепиха и мебл наме-
штаја са кирбијем. Тел.
063/755-76-98. (191551)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ и
фасадерски радови: крече-
ње, глетовање, обрада шпа-
летни, постављање преград-
них зидова од гипсаних пло-
ча, фарбање столарије,
поставка ламината, демит
фасаде, монтирање скеле. Са
вашим или нашим материја-
лом, повољно. 064/152-02-
25, 062/827-33-32. (191558)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, трака-
сте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (191560)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-
13. (191627)

ПОВОЉНО спремамо све
пословне просторе на сат
или по договору. 063/841-13-
42, 063/864-85-58. (191632)

ФРЕЗИРАЊЕ, крчење, кошење,
вађење пањева, сечење дрвећа.
064/196-17-32. (191623)

ПРЕВОЗ робе, селидбе,
одвоз шута, старог намешта-
ја малим камионом, радни-
ци. 060/767-50-62, 013/351-
907. (191618)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, израда, монтира-
ње ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (8101707)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-03.
(191641)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар, истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва, копа-
ње, кошење, чишћење тава-
на, шупа, подрума и слично.
Дејан, 013/341-571, 065/440-
97-00. (191641)

ДУБИНСКО прање намешта-
ја, унутрашњости аутомоби-
ла, тепиха, душека. 361-474,
060/361-47-41, Наташа.
(191640)

СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе
и факултете. 064/462-37-64.
(191655)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75. (191675)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
поправке, преправке, рено-
вирање купатила, одгушење
канализације. 061/648-96-
62. (191683)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, двадесет
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(191689)

ПРЕВОЗ тамићем до 2 м3,
песак ,шљунак, шут, непо-
требне ствари. 061/612-14-
50. (191740)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-04.
(191751)

ЧАСОВИ хемије, повољно.
062/810-05-99. (191752)

АНТИЦЕЛУЛИТ и релакс
масажа само женским осо-
бама. Тел. 311-861, 063/812-
06-89. (191809)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена
посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Изабери-
те најбоље!!!  Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом, комбијима, ками-
онима, екипа радника, мон-
тирање/демонтирање, пако-
вање ствари, кутије за пако-
вање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail .com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пик-ап, комби 1,5
тона, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, с радници-
ма 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,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, већ од 700 динара...
услуга селидбе пик-апом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, с радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail .com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(185558)

ЧАСОВИ, основе електротех-
нике, професор са искуством.
062/801-97-58. (189914)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништава-
ње буба гелом и пастом. Нов
метод, без прскања
soutnpharm. 062/182-74-50.
(190773)

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

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. 

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-23-38.
(190465)

СЗР „Маки”, постављање,
хобловање и лакирање с
материјалом или без. Мајсто-
ри из Дебељаче. 063/822-94-
82, 063/865-45-31. (189299)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-02-07,
064/317-10-05, Саша. (190926)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
глетовање, малтерисање, крече-
ње, керамика, ламинати, крово-
ви. 063/122-14-39. (190763)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, намешта-
ја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (190990)

МАСАЖА целог тела, анти-
целулит, обука масаже,
женама попуст, искуство.
061/132-11-18. (191017)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05, „Скоч-
ко”. (191292)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром, повољно, песак, шљу-
нак, сејанац, камен за наси-
пање паркинг. 064/354-69-
94. (191321)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализаци-
је, адаптације, батерије, вен-
тиле, долазимо одмах. 0-24
сата. Пензионерима попуст.
064/493-44-63, 348-139,
065/205-19-25, 061/266-77-
45. (191362)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправке, адаптација купа-
тила, замена санитарије,
одгушења. 061/322-98-51,
061/264-18-87. (191374)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, замена утичиница,
осталих електроуређаја. Дејан,
063/800-01-96. (191385)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
адаптације, замене, поправке.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (191406)

ДУБИНСКО прање намешта-
ја професионалним керхер
машинама, тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-05-33.
(191450)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине,
фрижидере, шпорете, бојле-
ре, пећи, електро-инстала-
ције. 013/251-28-97,
060/180-02-83, 062/186-48-
22. (191472)

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

СЕЛИДБЕ станова, отккуп
намештаја, екипа радника,
договор. 064/155-38-13.
Сале. (191496)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гип-
сани, фасадерски радови,
постављање ламината, кера-
мике, проверите. 062/816-
66-78. (191515)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном, све релације по Срби-
ји с радницима. Најповољ-
није. Иван. 063/107-78-66.
(ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом већ од
1.500 динара, професионал-
на екипа радника. Све рела-
ције по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-78-66.
(ф)

РОЛО НАЈ вам нуди поправ-
ку, уградњу ролетни, вене-
цијанера, тракастих завеса,
роло-комарника, хармо-вра-
та, туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних), тен-
ди. Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-80.
(191566)

НАЈЈЕФТИНИЈЕ у граду:
демит фасаде, молерски и
гипсарски радови, чисто,
брзо, квалитетно, комплет
адаптције. 013/377-890,
065/228-78-66. (191596)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ од
1.500 динара градска тура,
бесплатно монтирање и
заштита намештаја, одвоз
старих ствари на депонију,
екипа радника, попуст на
ванградске туре, 0–24 сата
ми смо ту због вас. Задово-
љан клијент је наш једини
циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 060/696-00-
02. Поповић. (191635)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, малтерисање, оправка
старих кровова, разне изола-
ције, пресецање влаге.
013/664-491, 063/162-53-89.
(191630)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (191604)

РОЈАЛ МГ, 10 одсто попуста
– март: уградња, поправка:
ролетне, венецијанери, тра-
касте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, комарни-
ци, тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (191605)

СЕЛИДБЕ Дејан, превоз
намештаја, заштита ствари,
одвоз непотребних ствари,
могућ сваки договор.
064/051-83-81. (191619)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим
и већим камионом. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на свим
теренима, рушење старих
кућа и других објеката, уто-
вар шута с одвозом.

KIZZA – изнајмљивање ваљ-
ка за равнање и сабијање
терена, насипање, набијање
вибро плочама. Жарка Зре-
њанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3 м)
ископ великим и мини баге-
рима подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких јама
с одвозом.

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање
бетона свих величина и дебљи-
на. Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона са корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушка-
ром, ископ багерима,
изнајмљивање возила са кор-
пом за рад на висини.
064/648-24-50. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, „Скочко”. (191648)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила,
батерија и санитарије. Све за
воду од 0 до 24 сата, пензио-
нерима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (191656)

СЕРВИС беле технике „Фриго-
техник”, поправља веш-маши-
не, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ква-
литетно с гаранцијом. 361-
361, 064/122-68-05. (191657)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољ-
но. Вук. 013/365-051,
064/176-91-85, 063/278-117.
(191658)

СЕРВИС телевизора, ЛЦД,
плазма, долазак на кућну
адресу.  Тел. 061/322-30-75.
(191665)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија и фасаде.
064/317-10-05, „Скочко”.
(191648)

БРАВАРСКА галантерија,
израда капија, ограда, над-
стрешница, застакљивање
тераса. 066/908-66-58.
(191797)

СЛОБОДАН мушкарац, 53
године, упознао би даму
сличних година. 063/877-13-
83. (191343)

ИНВ. ПЕНЗИОНЕР 1968,
жели да упозна озбиљну
жену брака ради. 065/672-
87-01. (191387)

ТРАЖИМ познанство жене
за озбиљну везу, старости од
60 до 70 година, поседујем
све услове за добар живот.
062/185-52-70. (191692)

ПЕНЗИОНЕРКА 59, тражи
собу с употребом кухиње и
купатила код старије особе за
помоћ у кући, плаћање струје,
воде. 062/826-07-99. (191607)

ЛЕКАР би чувао старију осо-
бу, доживотно, уз договор.
062/897-51-65. (191642)

ПЕНЗИОНЕР, 83 године,
тражи пензионерку, без ста-
на, без обавеза, помоћ у
кући или нека ми се јави
ради договора. Тел. 252-12-
48, Панчево. (191499)

ПОЗИВАМ сведоке који су
присуствовали саобраћајној
несрећи која се догодила 27.
новембра 2013, у Панчеву,
на раскрсници Светог Саве и
Немањине, када је аутомо-
бил ударио бициклисту, да се
јаве. 065/533-72-90. (191662)

УСТУПАМ 5-6 ари баште за
сађење поврћа, код Млекаре
Панчево. Тел. 063/811-36-
07, 320-369. (191692)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења,
излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (191730)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-
тибору, двособан, центар,
КТВ, паркинг. 063/759-98-
77. (190762)

АПАРТМАН у центру Злати-
бора издајем повољно.
063/709-44-97. (191404)

ИЗДАЈЕМ леп апартман на
Златибору, близу аутобуске
станице. Тел. 064/049-62-72.
(191612)
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МИЛИЦА АНУШИЋ
1922–2015.

Наша вољена нана преминула је 6. марта 2015.

Сахрана је обављена 9. марта 2015, на гробљу Котеж.

Ожалошћени: син СЛАВКО, снаја ДРАГИЦА, унуци МИЛИЦА, 

ДУШКО и ДЕЈАН, зет ИГОР, снаје МАРИЈА и САНДРА, праунуци

ТАМАРА, ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА, КАТАРИНА, НИКОЛА и АЛЕКСА, као

и породица ЦРЕВАР

(19/191336)

Преминула је наша

МИРЈАНА АЛЕКСАНДРИЋ
рођ. Дотлић 1948. године 

Сахрана је обављена 10. марта 2015,  на гробљу Лешће, у Београду,

у кругу породице и пријатеља.

Њену доброту, нежност и пожртвованост вечно ће носити у срцу: 

синови проф ПЕТАР и др МИЛОШ, снаје ЈАГОДА и ЈЕЛЕНА, 

унуци МИЛА, АНДРЕЈ, МИЛИЦА и НИНА, брат МИЛАН,

братанац ДАНИЛО и сестричина ЉИЉАНА ЛУКАЧЕВ

(25/191380)

Дисале као једна, пружале бескрајну љубав, а са-

да збогом мила моја тетка

Како ћу сада даље?

Твоја ЉИЉА
(27/191380)

Последњи поздрав драгој тетки

МИЛИЦИ АНУШИЋ

С поштовањем породице БАБИЋ 

и ЛЕПЕДАТ

(46/4600)

Последњи поздрав

МИРИ
од школских другарица и другова ОШ 

„Доситеј Обрадовић”: АЛЕКСАНДРЕ, МИЛИЦЕ и ИСЕ

(49/191436)

Последњи поздрав баки и прабаки

МИЛИЦИ НАНИ АНУШИЋ
Почивај у миру.

Твоји: ДЕЈАН, САНДРА, КАТАРИНА и НИКОЛА

(97/191598)

Последњи поздрав драгој

НАНИ

МИЛИЦА, ИГОР и АЛЕКСА

(107/191621)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ АЛЕКСАНДРИЋ
рођ. Дотлић 

Хвала за све тренутке које смо провеле у младости.
Кумови МИЛИЦА и ВЛАДИМИР ШОЛИЋ

(98(191599)

9. марта 2015. године преминула је моја сестра

МИЛИЦА АНУШИЋ
1921–2015.

Последњи поздрав мојој вољеној сестри 

од брата БРАНКА ЗЕЉКОВИЋА

(151/191762)

Последњи поздрав Славковој мами

МИЛИЦИ АНУШИЋ
1921–2015.

Породица ПЕТАКОВИЋ

(162/191790)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 20.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Пан-

чево у реструктуирању, Спољностарчевачка улица бр.

82, поднео je захтев за давање сагласности на студију

о процени утицаја на животну средину пројекта

Уградња електромоторне пумпе за напојну воду P-

1001D, у фабрици Етилен „ХИП–Петрохемија” Пан-

чево, на к. п. бр. 15321, 15334, 15335, 15336, 15337,

15386, 15387, 15396, 15397, 15955, 15960, 15964,

15965 и 15966 КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до

14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 6. апри-

ла 2015. године. За време трајања јавног увида заинте-

ресована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену студију о процени

утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 7. апри-

ла 2015. године, у 13 сати, у згради Владе АП Војводи-

не (приземље, канцеларија бр. 39). (Ф-408)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 20.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Пан-

чево у реструктуирању, Спољностарчевачка улица бр.

82, поднео je захтев за давање сагласности на студију

о процени утицаја на животну средину пројекта

Реконструкција постројења пумпне станице за рас-

хладну воду у фабрици Енергетика „ХИП– Петрохе-

мија” Панчево, на к. п. бр. 15321, 15332, 15334, 15335,

15386, 15387, 15390, 15396, 15397 КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 6. апри-

ла 2015. године. За време трајања јавног увида заинте-

ресована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену студију о процени

утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација биће одржаће се 7.

априла 2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП Вој-

водине (приземље, канцеларија бр. 39). (Ф-409)

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se javnost da za projekat Poslovno-pro-

izvodno-skladišnog objekta „Proizvodnja i reparacija

drvene ambalaže” spratnosti, P + 0, čija realizacija se

planira na kat. parc. 3755/3, KO Debeljača, na teritoriji

opštine Kovačica, pored lokalnog puta Debeljača–raskr-

snica državnog puta II/A reda broj 130, nosioca projek-

ta „Novi dom–promet” a. d, Industrijska bb, Debeljača,

nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv

ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja

ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, pre-

ko ovog organa. (F-410)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком
од 8 до 20, 

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати
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Преминула је наша вољена и племенита

др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ
рођ. Ижак

лекар специјалиста медицине рада

27. VII 1927 – 6. III 2015.

Сахрана ће бити обављена 12. марта 2015, у 14 сати, на јеврејском

гробљу, у Панчеву.

С бескрајном љубављу и тугом увек у нашим срцима.

Супруг ДУШАН, ћерке ЈОВАНКА, МИЛИЦА и ВАЛЕРИЈА, унуци

ДАМЈАН и ЛИДИЈА, зетови, рођаци и пријатељи

(40/191423)

6. марта 2015. престало је да куца племенито ср-

це наше маме и супруге Еве

Др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ
рођ. 1927.године

Поносни смо на нашу изузетну маму и животног

сапутника и сада бескрајно тужни.

Ћерке ЈОВАНКА, МИЛИЦА и ВАЛЕРИЈА 

и супруг ДУШАН
(41/191423)

Последњи поздрав мом

узору и инспирацији 

др ЕВИ 

ЂОРЂЕВИЋ

Унука ЛИДИЈА

(42/191413)

Последњи поздрав куми

Др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ

Хвала на пожртвованости и доброти коју нам је

несебично давала.

Кума ЗАГА, ЗОРИЦА, ВАСА, НЕБОЈША 

и МИХАЈЛО
(43/191428)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ГОРДАНА БИРО
1970–2015.

Наша вољена је преминула 9. марта, али ће веч-

но живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ЈОЖЕФ, ћерке НЕВЕНА

и ДАНИЈЕЛА и отац МОМЧИЛО
(85/191564)

Последњи поздрав снаји

ГОРДАНИ 

БИРО

1970–2015.

од свекра ДОБРИВОЈА

и свекрве ВЕСЕЛЕ

(86/191564)

Опраштамо се с тугом и болом од наше колегинице и искреног

друга

ГОРДАНЕ БИРО
рођ. Јагодић

1970–2015.

Твој изненадни и прерани одлазак оставља огромну празнину и ту-

гу у нашим срцима.

Почивај у миру!

Колеге из администрације Привредног суда Панчево

(57/191493)

Последњи поздрав драгој колегиници

ГОРДАНИ БИРО
1970–2015.

Била си и заувек остала део нас.

Колектив Привредног суда у Панчеву

(90/ф-413)

Последњи поздрав ком-

шиници

ГОРДАНИ 

БИРО

од станара у Стевана

Шупљикца 89

(113/191645)

Последњи поздрав

др ЕВИ ЂОРЂЕВИЋ
од РАШЕ КОМНЕНОВИЋА

и БРАНКА РАСТОВИЋА

(149/191744)

С великом тугом и болом опраштамо се од нашег

вољеног брата

ВОЈИСЛАВА ВОЈЕ

АНТАНАСИЈЕВИЋА
Бато, изненада си нас напустио и много ражало-

стио, али остаћеш вечно у нашим срцима и сећа-

њима.

Сестре ВЕСНА и ЉИЉА с породицама
(124/191705)

ВОЈИСЛАВ АНТАНАСИЈЕВИЋ

Драги мој тата, ниси отишао! Настављаш да жи-

виш с нама!

Ћерка СНЕЖА, зет РАДЕ и унуци ЖЕЉКО 

и ИВАНА
(125/191706)

У четвртак, 12. марта 2015, у 13 сати, у Банатском Брестовцу ис-

пратићемо на вечни пут нашег драгог

ВОЈУ АНТАНСИЈЕВИЋА
4. IX 1943 – 10. III 2015.

Настављам да живим с тугом у срцу.

Твоја супруга БИЉА

(126/191706)

Последњи поздрав тати

ВОЈИ АНТАНАСИЈЕВИЋУ

Поносни што смо те имали, а тужни што смо те

изгубили.

Твоја ћерка ЛЕЛА с породицом
(127/191706)

Последњи поздрав дра-

гом ујки

ВОЈИ

АНТАНАСИЈЕВИЋУ

од НАЦЕ, МОШЕ 

и ВЕЉКА

(128/191706)

Последњи поздрав

ВОЈИ

АНТАНАСИЈЕВИЋУ

од МИШЕ и НЕБОЈШЕ

с породицом

(129/191706)

Последњи поздрав храброј и вољеној сестри и

тетки

МИРЈАНА АЛЕКСАНДРИЋ

Заувек у нашим срцима и сећању

Почивај у миру.

Твоји: МИЋА и ДАЧА
(26/191380)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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БРАНКО МИТЕВСКИ

Последњи поздрав од колектива ОРЛ одељења

(135/191722)

Последњи поздрав драгој

ЕВИ ЖИВАНОВ
1934–2015.

Поносни смо што смо те имали и неизмерно тужни што ниси више

с нама. С љубављу ћемо чувати, у срцима, успомену на тебе.

Супруг СТЕВАН, сестра МАРА с породицом, ћерка ОЛИВЕР, унук

РАНЕЛ, унука АЛЕКСАНДРА, зет ПРЕДРАГ и праунука ЛАНА

(137/191726)

Последњи поздрав драгом оцу и супругу

СЛОБОДАНУ БЛАЖЕВСКОМ
1944–2015.

Поносни смо што смо те имали и неизмерно ту-

жни што више ниси с нама. С љубављу ћемо чу-

вати у срцима успомену на тебе.

Твоји: ћерка ГОРДАНА и супруга НЕВЕНКА
(139/191731)

Последњи поздрав течи

СЛОБОДАНУ 

БЛАЖЕВСКОМ
1944–2015.

Нека те анђели чувају! 

Ожалошћени: МИЛАН,

ЈОЦА, ДАЧА, 

СЛОБОДАНКА 

и ДРАГАНА

(140/191731)

Последњи поздрав течи

СЛОБОДАН 

БЛАЖЕВСКИ 

БОДЕ

од породице 

САВАНОВИЋ

(141/191733)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ 

БЛАЖЕВСКОМ

Почивај у миру.

Мајка КРИСТИНА, 

братаница ВЕСНА 

и братанац ГОРАН 

с породицама

(142/191734)

На вест о смрти нашег дугогодишњег радника

БРАНКО МИТЕВСКИ
пензионер „Електровојводине”

изражавамо искрено саучешће породици покој-

ника.

„Електровојводина” д. о. о. Нови Сад

Електродистрибуција Панчево
(145/ф-416)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 11.

марта 2015, у 79. години, преминуо наш драги

БРАНКО МИТЕВСКИ
1936–2015.

Сахрана ће бити обављена 13. марта 2015, у 15 сати, на Новом гро-

бљу, у Панчеву.

Ожалошћени: супруга РАДМИЛА, синови ГОРАН и ЗОРАН, 

снаје ОЛГИЦА и ЈОВАНА, унуци АНАСТАСИЈА, АНДРЕЈ, АЛЕКСА,

ОЛИВЕР и НЕМАЊА као и остала родбина и пријатељи

(150/191760)

ЕВА ЖИВАНОВ
1934–2015.

Била си херој све до краја.

Niemand stirbt

solange jemand in

liebe an ihn denut.

С љубављу и захвалношћу ћерка ОЛИВЕРА

и унук РАНЕЛ
(153/191769)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

БРАНКУ

ЉУБА и РАДА с децом
(154/191775)

Последњи поздрав пријатељу

БРАНКО МИТЕВСКИ

РЕНАТА и ИСИДОРА с породицом

(156/191778)

4. марта 2015. године преминула је наша вољена

ЗЛАТИНКА БУГАРИН
1938–2015.

Син БОЖА и ћерка СЛАВИЦА с породицама

(105/191616)

6. марта 2015, у 88. го-

дини, преминуо је наш

МИРКО 

ЧАКОВАН

пилот у пензији

Ожалошћени: супруга

ЗЛАТИБОРКА, син

ДРАГАН, сестра 

од тетке ЉИЉА 

с породицом и остала

родбина и пријатељи

(59/191482)

Тужна срца опраштамо се од моје мајке

ЉУБИЦЕ ПОПОВИЋ
1940–2015.

Хвала ти за све.

Ћерка НЕВЕНА, зет РАДОШ и унук БОЖИДАР
(131/191716)

Последњи поздрав вољеном

БОГОЉУБУ ЈЕШИНУ
25. V 1944 – 6. III 2015.

Супруга НАДА, син ДЕЈАН, ћерка СЕКА, зет ЂУРА,
унуци и праунук

(101/191608)

Наш драги тата и деда

ВЕЉКО 

ПОПОВИЋ
напустио нас је у суботу,

7. марта 2015. Остаће за-

увек у нашим срцима.

Ожалошћени: син 

НИКОЛА и ћерка 

МИЛКА с родбином 

и пријатељима

(163/191792)

Последњи поздрав

РАДИШИ 

ПЕТРОВИЋУ

Одлазиш... Ми остајемо

уздигнуте главе срећни

што смо имали оца који

нам је пружао несебич-

но љубав. Остаје пра-

знина, успомене.

Живећеш у мом срцу.

Ћерка МАЦА, зет 

ЈОВАН и унук МИЛАН

(38/191419)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Поштовани

МИЛОЈКО ТАНАСИЈЕВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(24/191373)
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ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ
1955–2015.

Увек си нас изненађивао шалама и фазонима. И сада си

нас изненадио, али овако ниси морао.

Био си најбољи супруг, најбољи отац и најбољи човек на

свету.

Много си нас волео, као што ћемо и ми тебе волети заувек.

Више ништа неће бити исто, али ћемо покушати да жи-

вимо онако како си нас ти својим примером учио. Хвала

ти на свему! 

Радосних успомена има безброј и кроз њих ћеш заувек

живети у нашим срцима.

Поносни смо што си био наш!

Твоји најмилији: супруга ЈЕЛИЦА, син ЖИВОРАД, снаја

МИЛИЦА, ћерка ВЕЦА, зет ЋИРА и унука ЕМА
(52/191448)

Саучешће породици због преране смрти

ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ

Много жеља и планова остаће неостварено.

БОЈАНА и ЖЕЉКО с породицом

(89/191569)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЂОРЂУ МАРИНКОВИЋУ

Породице ЂУРЂЕВ и МИЛЕУСНИЋ
(91/191576)

ЂОРЂЕ 

МАРИНКОВИЋ

Остајеш да трајеш у

драгим успоменама.

С поштовањем 

НАТАЛИЈА ГРУЈИЋ 

с породицом

(112/4600)

6. марта престало је да куца племенито срце мо-

га брата

ЂОРЂА МАРИНКОВИЋА
Вољени не умиру, њихов лик, дела остају да чу-

вају успомену на њих.

Нек те анђели чувају!

Ожалошћена сестра ЉИЉАНА, зет МИЛАН, 

сестричина СВЕТЛАНА, сестрић ПРЕДРАГ 

и зет РАТКО
(56/191466)

Саучешће породици нашег

ЂОРЂА МАРИНКОВИЋА

Почивај у миру.

Другови и другарице из Гимназије, генерација

1974/1977.
(158/191781)

Последњи поздрав дра-

гом колеги

ЂОРЂУ 

МАРИНКОВИЋУ

Твој „Post-express”

(144/191373)

Последњи поздрав другару

ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ

од породице РАКОЧЕВИЋ
(71/191508)

Последњи поздрав дра-

гом колеги

ЂОРЂУ 

МАРИНКОВИЋУ

Пошта 26.106

(143/191737)

Последњи поздрав ко-

леги

ЂОРЂУ 

МАРИНКОВИЋУ

СТОЈАН ЛАЛИЋ 

и СЛОБОДАН 

НИКОЛИН

(138/191729)

Последњи поздрав драгом пријатељу и великом

другу

ЂОРЂУ МАРИНКОВИЋУ

Чланови удружења винара и виноградара 

„Орфелин” из Панчева
(53/191449)

Последњи поздрав

ЂОЛЕТУ

ОЛГА, РАДА и РАДЕ

ЋИРКОВИЋ

(147/191748)

Последњи поздрав драгом

ЂОЛЕТУ

од породице ЂУКИЋ

(106/131617)

Драгом

ЂОЛЕТУ

последњи поздрав од породица МИКША и ЈЕРЕТИНА

(132/191718)

Последњи поздрав мом

драгом брату

ЂОЛЕТУ
од сестре МИРЕ 

с породицом

(79/191525)

Драги наш

ЂОЛЕ
Никада те нећемо пребо-

лети.

РАША, ГОРАН и МАРИЈА

(99/191600)

ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ
Била је срећа имати те за зета и течу.

Остаћеш у нашим срцима.

Породица ЛУЈАНСКИ

(36/191415)

ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ
Последњи поздрав драгом Ђолету од кума ЗОРАНА 

и ЈЕЛИЦЕ ЗЕНГ

(161/191740)

7. марта 2015. престало

је да куца племенито

срце мога оца

РАДИШЕ 

ПЕТРОВИЋА

1930–2015.

Био је ослонац, покре-

тач, волео нас и ми смо

му захвални за све што

је урадио за нас.

Ћерка ЗОРИЦА, зет

СТЕВА и унуци НЕНАД

и ДУШКО

(33/191407)

Последњи поздрав

БОРИСУ 

ТРАЈКОСКОМ

од породице ЈАЊИЋ

(13/191302)

Последњи поздрав

БРАНКУ 

МИШКОВИЋУ

Удружење пензионера

НИС-Петрол 

„Рафинерија нафте”

Панчево

(15/191312)

На вест о смрти нашег дугогодишњег радника

НИКОЛЕ 

МАРТИНОВИЋА

пензионера „Електровојводине” 

изражавамо искрено саучешће породици покој-

ника

„Електровојводина” д. о. о. Нови Сад

Електродистрибуција Панчево
(5/ф-404)
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Последњи поздрав 

РАДОВИНУ 
ЋИРОВИЋУ

од станара у 
С. Шупљикца 97

(35/191412)

После кратке и тешке болести преминула је наша драга

ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ
1941–2015.

Сахрана је обављена 10. марта, на Новом гробљу. 

Остаће вечно у нашим срцима.

Ожалошћени: син НОВАК, ћерка СЛАЂАНА, снаја СЛАВИЦА, зет

ПЕТАР и унучад ТАМАРА, ЗОРАН и САЊА

(23/191372)

7. марта 2015, у Америци, на  Флориди, умро је мој брат

ВИТОМИР ДИКАНОВИЋ
1956–2015.

Срце је откуцало задњи секунд и стало.

Воли те твоја једина сестра СЛАВИЦА са својом породицом

(30/191393)

ЈОРДАН МЛАДЕНОВИЋ
1928–2015.

Имала сам ту срећу у животу да ми ти будеш та-

та и хвала ти на свим овим годинама проведе-

ним са тобом.

Ћерка МАЦА, унука МАРИЈА, зет ТИХОМИР 

и праунука ЈАНА
(11/191299)

ЈОРДАН МЛАДЕНОВИЋ
1928–2015.

Последњи поздрав вољеном деди од унуке 

ИВАНЕ, зета ИВАНА 

и праунука МАРИЈЕ и ЂОЛЕТА
(12/191299)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је после

дуге и тешке болести, у 87. години преминуо

ЈОРДАН МЛАДЕНОВИЋ
2. VIII 1928 – 7. III 2015.

После 63 године заједничког живота, отишао си

без повратка, али у срцу си остао заувек.

Твоја супруга РОЗАЛИЈА
(9/191299)

ЈОРДАН МЛАДЕНОВИЋ
1928–2015.

Тата, почивај у миру!

Увек ћеш бити део нашег живота.

Твој син МИЛОВАН, унуке ИВАНА и МАРИНА,

зет ИВАН и праунуци МАРИЈА и ЂОРЂЕ
(10/191293)

МАРА ХОРДОЂИ
1930–2015.

Њени најмилији: ћерке АНКА и ЕВА, зет ЈАНКО, 

унуци ВЛАДИМИР, СНЕЖАНА, РЕНАТА, ЛИДИЈА, МИРОСЛАВ 

и ЈАРОСЛАВ и праунуци ВИКТОР, ДЕЈАН, ИВАН, ДАВИД, 

ДАРИО, МАРТИН, ЈАНА и МИХАЛ

(122/191698)

С великом тугом и још већим болом опраштамо

се од нашег оца

МИЛОРАД ЂЕЛЕВСКИ
1961–2015.

Супруга ЈАГОДА и синови МАРКО, 

ПРЕДРАГ и НЕНАД
(1/191279)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ 

ЂЕЛЕВСКОМ

од породице 

ПЕТКОВИЋ

(4/191287)

Последњи поздрав

ЂЕЛЕТУ

Синдикат „Независност” ЈКП АТП

(80/191528)

Последњи поздрав дра-

гом  колеги

МИЛОРАД 

ЂЕЛЕ ЂЕЛЕВСКИ

1961–2015.

Недостајаћеш нам 

пуно: НАДИ, БРАНКИ,

ДОБРИЛИ, СТАНИ,

АНИ, МАРИНИ, 

МЕНКИ, ЈЕЛИЦИ, 

САЈКИ, СЛАВИЦИ, 

ГОРИЦИ, ВЕСНИ, 

БАНЕТУ, СЛАЂИ, 

ВЕРИ, СИНИШИ, 

ЗЛАТИ, РАДИЦИ 

и БОРИ

(88/191564)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЛОРАДУ ЂЕЛЕВСКОМ

од колектива 

ЈКП „Аутотранспорт Панчево”

(96/ф-415)

6. марта преминула је наша вољена нана

КАТАРИНА БЛАЖЕНИЋ
1933–2015.

Сећање на њен драги лик живеће у нашим

срцима.

С тугом ћерка МАРА, брат МИША, унуци

БОЈАН и БОРИС и праунук ЛУКА

(58/191480)

8. марта 2015, у 88. го-

дини, преминула је на-

ша драга

НАДА 

СТОЈКОВ

Сахрана је обављена 9.

марта 2015, на гробљу у

Црепаји.

Ожалошћени: ћерка

СЛАВИЦА, зет 

ТОПЛИЦА и унуке 

САЊА и ДАНИЈЕЛА 

с породицама

(111/191643)

Последњи поздрав Сне-

жином тати

ВОЈИ

ДУШАН и МИРА 

ЂОРЂЕВИЋ

(152/191767)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.
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СИБИН СРБА 

СЛАВКОВИЋ
12. III 2004 – 12. III 2015.
С љубављу и поносом чу-
вамо успомену на тебе.

Твоји: супруга 
ЈЕЛЕНКА, ћерка 
МИЉАНА и син 

ЉУБОМИР 
с породицама

(78/191125)

ДУШАН 

ЧУБРИЋ

И после пола године ра-

до те се сетим.

МИЈО

(100/191606)

17. марта, у 11.30, даваћемо десетогодишњи помен

ВАСИЛИЈУ ВАСИ РАДОГОСТИЋУ
2005–2015.

С поносом те спомињемо, с љубављу те чувамо у

срцима. Нека те у тишини мира прати наша не-

измерна љубав јача од заборава.

Твоја породица
(44/191429)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАНА АЛЕКСИЋ
11. III 2013 – 11. III 2015.

Породица
(6/191)

Шестомесечни помен

ГРОЗДА 

СТЕФАНОВИЋ

Како је тешко без тебе.

Твоји: ЗОКА, 

БОБАН и ГАГИ

(121/191697)

СЕЋАЊЕ

ГВОЗДЕНОВИЋ

ВИТО                   МИЛКА
1940–1995.                       1939–2009.

По доброти вас памтимо, с поносом помињемо и

од заборава чувамо.

Ћерка ГОГА и син БОШКО с породицама
(103/191613)

14. марта дајемо једно-

годишњи помен нашем

БРАНИСЛАВУ 

СТАНКОВИЋУ 

ШИЉИ
Мајка ДРАГИЦА, брат

ТОМА, сестра РОСА, 
супруга АНЂА, синови

БОБАН и АЦА, 
сестричина ДРАГАНА 

и братанац ДЕЈАН
(136/191725)

Никад вас нећемо заборавити

РАДАНОВИЋ

СТОЈАН ЈЕЛА

Ваша деца, унучад и праунучад
(146/191747)

Прошле су две године

откако није с нама наш

драги

ЉУБОМИР 

ПАЛАНАЦ

11. III 2013 – 11. III 2015.

Твоји најмилији

(148/191756)

ДАНИЈЕЛА 

МИЛИВОЈЕВИЋ

Вољени никада не уми-

ру, док живе они који

их воле.

Сестро, сретан ти ро-

ђендан.

Твоја сестра МАЈА

(155/191776)

Навршава се четрдесет

дана откако с нама није

наш

МИЛАН 

РАБЉЕНОВИЋ

Његови ДРАГОЉУБ,

ДРАГАНА и ЕВИЦА

(159/191789)

У суботу, 14. марта, на-

вршава се четрдесет да-

на откако с нама није

наш драги

МИЛАН 

РАБЉЕНОВИЋ

Твоји најмилији

(160/191789)

КРСТИЋ

АНДРИЈА                  ЗАГОРКА

2005–2015.                                  2013–2015.

Ту сте, с нама.

МИЛОШ, ЈЕЛЕНА и ГОРДАНА

(164/191806)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.

Последњи поздрав 

САВИ РАТКОВ

од прије КАТАРИНЕ
(72/191511)

Последњи поздрав

САВИ РАТКОВ

од породице КНЕЖЕВИЋ
(73/191512)

8. марта 2015. преминула је моја драга мајка

САВА РАТКОВ
рођ. Ивановић

1935–2015.

Сахрана ће се обавити 12. марта 2015, у 11 сати, на Петроварадин-
ском новом гробљу. Остаће нам у вечном сећању.

Ожалошћени: син ЂОРЂЕ и снаја АЛЕКСАНДРА

(74/191513)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

САВИ 

РАТКОВ

од станара зграде 

у Кикиндској 14.

(134/191721)

Последњи поздрав нашем

ЂЕЛЕТУ
Ветерани ФК АТП-а: ПРОКА, ЖАРКО, БАБИЋ,

ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, ЈАЊИЋ,
БУРЧУЛ, БУДИШКА, ШЉИВАР, СРЕЈА, ЦВЕЛЕ,

ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, РАША, СЛАВКО, ХАЛЕР,
КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО-ЂУРА,

МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ,
ПАЈА, ПОП, СТЕЈИЋ, ПОТКОЊАК, ДАМИР,

ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ
(21/191344)

ЂЕЛЕ

Никад нећеш бити забо-

рављен. 

ЉИЉА и ДРАГАН 

(110/191633)

СЕЋАЊЕ

НАДА 

ЋОРИЋ

15. III 2009 –15. III 2015.

Супруг БОРА, ћерка 

ТАЊА и син МИША 

с породицама

(165/191815)
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ЛОЗАНКА 

ПЕТКОВСКИ

11. III 2005 – 11. III 2015.

Заувек у нашим срцима.

Син НЕБОЈША 

с ћеркама

(29/191390)

Навршава се шест месе-

ци откад није с нама

ИВАН РОТАР

1952–2014.

С љубављу и поносом те

спомињемо и у срцима

нашим заувек носимо.

РОЗАЛИЈА, МАРИЈАНА

и ДАРКО

(51/191442)

Прошло је четрдесет

дана откако нас је напу-

стио брат и стриц

МИЛОШ 

ВУЛЕТИЋ
Време пролази, а сећа-

ње и успомене не бледе.

Твоји: брат РАДЕ, снаја

АНКА и синовица 

РАДМИЛА с породицом

(52/191451)

14. марта 2015. наврша-

вају се четири године

откако није с нама

ЂУРИЦА 

ПОПОВИЋ

С поносом и љубављу чу-

вамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(60/191484)

У суботу, 14. марта 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж да-

јемо шестомесечни помен нашој драгој мајци

ДАРИНКИ СТАНИШИЋ

Мајко наша, живимо с најлепшим успоменама на тебе.

Заувек си у нашим срцима, у нашим мислима, заувек си

наша звезда водиља.

Твоја деца с породицама
(81/ф-411)

15. марта 2015. године, у 11 сати, на гро-

бљу Котеж обележавамо девет година од

смрти наше

МИЛИЦЕ УНЧЕВИЋ
1938–2006.

С љубављу и захвалношћу чувамо успоме-

ну на тебе.

Породица

(93/191589)

РАЈИЦА 

ПЕТРОВИЋ
16. IV 2004 –16. IV 2015.

Срце твоје куцало је ма-

ло, по мало, зато је рано

стало. Једва је 66 годи-

на дочекало.

Супруга ЈАГОДА 

с породицом

(104/191613)

СЕЋАЊЕ

МЕЛА 

МЕЦИНГЕР

1986–2015.

Ћерка ЛЕНКА 

с породицом

(108/191622)

15. марта, даћемо годи-

шњи помен, драгој мами,

баби, прабаби и ташти

ЈОХАНА 

ЈАКОВЉЕВ
1939–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима и мислима.

Твоја ћерка МАРИОРА

с породицом

(3/191286)

Четрдесетодневни помен

ИВИЦА ДОДИЋ

Драги сине, четрдесет

дана је прошло, бол и

туга је велика. Недоста-

јеш много.

Твоја мајка РУМЕНА

ДОДИЋ СТАНКОВИЋ

(61/191485)

Четрдесетодневни помен

ИВИЦА 

ДОДИЋ
Нека ти је душа спокојна

и анђели нек те чувају!

Никада те нећемо забо-

равити.

Твој брат СРЕЋКО 

с породицом

(62/191485)

18. марта навршава се

дванаест тужних година

откако није с нама

ДРАГАНА 

ГАГА ЗУВИЋ
Време пролази, а бол и

туга никад неће.

Воле те тата, мама 

и бата

(50/191438)

У суботу, 14. марта, на

гробљу у Јабуци, одржа-

ће се годишњи помен

БОРИСУ 

СТАНОЈЕВСКОМ

2014–2015.

Породица 

СТАНОЈЕВСКИ

(64/191497)

12. марта 2015. наврши-

ле су се четири године

откако није с нама

ГАВРА ЕГИЋ

Мајка МИЛАНКА и син

САША с породицом

(87/191556)

15. марта навршава се седам година откад није с

нама

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
2008–2015.

Много нам недостаје...

Твоји најмилији
(16/191316)

Годишњи помен нашем драгом

ИВАНУ БРАВО
11. III 2014 – 11. III 2015.

Породица

(114/191650)

СЕЋАЊЕ

НАДА ВАНЧЕК

2007–2015.

Заувек неутешни њени

најмилији

(67/191501)

ЈОВИЋ

РАДМИЛА РАДА        ВЛАДИМИР ВЛАДА
11. III 1998 – 11. III 2015.      17. III 2010 – 17. III 2015.

С поносом и с пуно љубави чувам успомену на

своје драге родитеље.

Увек с вама ваша ћерка МОСА
(116/119660)

У суботу, 14. марта, у 10.30, на Новом гро-

бљу даваћемо четрдесетодневни помен

нашем вољеном

МИЛОШУ ВУЛЕТИЋУ
1945–2015.

Бол је све јачи, туга све већа.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, 

ћерка СМИЉА и БИЉАНА с породицом

(119/191671)

У суботу, 14. марта

2015, навршава се шест

месеци од смрти нашег

драгог

ЖИВЕ 

НЕЋАКОВА

Чувамо те у срцима.

Твоји најмилији: 

супруга ЉИЉАНА, 

ћерка ЈЕЛЕНА и ћерка

МАЈА с породицом

(117/191663)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА 

ТУЦИЋ

2006–2015.

Љубо, деца су добро,

унуци и унука прелепи,

а тебе нема.

БАТА

(130/191712)

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ СИМОВИЋ
13. III 2012 – 13. III 2015.

Увек си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(157/191778)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Прошле су четири годи-

не од смрти наше драге

СТОЈАНКЕ 

ПЕШИЋ

Успомену на њу чувају

њени најмилији

(2/191285)

Увек у нашем сећању

ИВАН 

ЂУРИШИЋ

1995–2015.

Син ЈОВАН 

с породицом

(7/191292)

10. марта навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш

др РАТОМИР МАТИЈЕВИЋ
интерниста-кардиолог

Тужни што смо га изгубили, поносни што смо га имали.

Породица

(197191342)

Годишњи помен

ДУШАН 

ВЕЛИЧКОВИЋ

12. III 2012 – 12. III 2015.

Чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(32/191399)

Сећање на 

УРОША 

ГОЛИЋА

14. III 2010 – 14. III 2015.

ВЕСНА с породицом

(47/191434)

МИЛОСАВ 

СТЕФАНОВИЋ

2007–2015.

Време пролази, али се-

ћања остају заувек.

Твоји најмилији

(55/191458)

ПРЕДРАГ ЏУНИЋ
У среду, 18. марта 2015, у 11 сати, на Новом гробљу би-

ће одржан четрдесетодневни помен 

Ћерке ЉИЉА и ЂИНА с породицама

(45/4600)

Пре четрдесет дана престало је да куца срце на-

ше вољене мајке, баке и прабаке

МАРИЈЕ ТОМАШЕВИЋ

Помен ће се одржати 18. марта, у 11 сати, на Ста-

ром православном гробљу.

С љубављу њени најмилији
(48/191434)

КОМАНОВ

ЗОРКА                      ЂУРА
2008–2015. 2011–2015.

Чувамо успомене с поштовањем и љубављу.
Син ЈОВАН с породицом

(63/191489)

Шестомесечни помен

ЕМИЛ 

КАЛАПИШ

КАРАУЛА

Шест месеци је прошло.

Бол и туга никад неће

проћи, пријатељу мој.

ЖЕЉКО и ЕМА

(68/191504)

16. марта, навршава се шеснаест година откако

није с нама наша драга

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ
1999–2015.

Тугу у нашим срцима не може ништа да избри-

ше, јер си део наших живота и вечно ћеш остати

у нашим срцима.

Неутешни: мама РАДА, тата СТОЈМЕН и брат

ДЕЈАН с породицом
(69/191507)

ПОМЕН

ДРАГАНА 

ЈАЋИМОВИЋ

Драгана, никад твоју

младост прежалити нећу.

Ожалошћена твоја баба

МИЛЕВА

(70/191257)

Увек си ту, у нашим ср-

цима, мислима и срцу

ДРАГАНА
Твоја тетка РУЖИЦА с

породицом

(84/191550)

СЕЋАЊЕ

Прошле су тужне двадесет три године без

нашег драгог

МИОДРАГА ВУЈОВИЋА
9. III 1992 – 9. III 2015.

Супруга ЉУБИЦА с породицом

(94/ф-414)

Обавештавам родбину и пријaтеље да ћу мом

драгом оцу

БОЖИДАРУ КАНДИЋУ

обележити десетогодишњи помен, 13. марта

2015, у 13 сати, на Старом православном гробљу,

у Панчеву.

С љубављу и поштовањем његова БОБА
(102/191610)

У суботу, 14. марта, у 11 сати, на гробљу Котеж,

одржаћемо шестомесечни помен 

ЛАЗАРУ 
ОБРАДОВИЋУ

С поштовањем кумови АНИЦА и ВАСА
(109/191625)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 14. марта 2015, у 10.30, на Новом гробљу,

давати годишњи помен нашем драгом

НЕНАДУ ОБРАДОВИЋУ
1934–2014.

С љубављу те се сећамо и с поносом спомињемо.

Твоји: синови ЖЕЉКО, ПРЕДРАГ и СТЕВАН,

унуци ТАМАРА, МИХАЈЛО и СОФИЈА и снаја

СНЕЖАНА
(83/ф-4129

СЕЋАЊЕ

ЕРЖИКА ЕРКА УВАЛИН
13. IV 1952 – 10. IX 2014.

Прошло је тужних шест месеци откада 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 АНКИЦА
(8/190937)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА 

ЈАЋИМОВИЋ
16. III 1999 – 16. III 2015.
Била си нам радост и
срећа. Иако с нама ниси,
у срцима нашим ти си.

Твоји: стриц ЈОЦА,
стрина ЦАЦА и сестра

ЦЕЦА с породицом

(115/191659)

ДРАГАНА 

ЈАЋИМОВИЋ

1999–2015.

Године лете, али не

бришу тугу из срца.

Чика АЦА и стрина 

НАДА с породицом

(123/191702)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН 

НИКОЛИЋ
16. III 2010 – 16. III 2015.

Време пролази, успоме-

не на твоју доброту

остају.

Супруга ГИНА, 

син ЖЕЉКО 

и сестра ЗЛАТА

(118/191669)

13. марта навршава се осам година откад није с нама

ГОРАН ПРОЛЕ
1963–2007.

Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(133/191720)
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У суботу, 14. марта 2015, у 11 сати, на Котежу даваћемо шестоме-

сечни помен нашој драгој

МИЛИЦИ (Лацковић) ФИЛИПОВИЋ
рођена на Кордуну, Вргин мост

Много је разлога да те вечно памтимо и с поносом од заборава чу-

вамо.

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, син МИЈОДРАГ, снаја 

МАРИЈАНА, унук НЕМАЊА и унука МИЛИЦА

(14/1919310)

С љубављу и поносом

чувамо те од заборава

ЈОВИЦА 

СТОЈОВИЋ

РАДЕ, ГОЦА, НЕНАД 

и ЗЛАТКО

(17/191330)

14. марта 2015. даћемо четрдесетодневни помен, у 10.30, на гробљу Котеж. 

Дани после 2. фебруара 2015. неће бити исти. Тога дана престало је

да куца срце моје мајке. Велике жене која је своје дане живота по-

дарила мени, мојој деци, породици, својом безусловном љубављу

СТОЈМИРКА ИДВОРАЈАН
26. XII 1942 – 2. II 2015.

Мајко, рана сам која ће крварити док живим, дишем покривена
кожом!!! Докле? Отишла си знајући то... чекаћу и тебе сањаћу, се-
ћаћу се, љубити слике... мојих најмилијих: сина, оца и тебе. 

Лежем, будим се с вама...

Заувек у мом срцу и мислима живите!

Сви који су Вас волели: унук ДАНИЛО и ћерка АНГЕЛИНА
(22/191368)

МИЛЕВКА 

МИЋИЋ

15. III 2012 – 15. III 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

ЈЕЛИЦА, ЗОРИЦА и

СЛАВИЦА

(28/191390)

Тужно сећање на драге родитеље

Прошло је

40 година                            девет година

ДРАГА МАРОШАН ЕМИЛ МАРОШАН
БОКА и БОЖА с породицама

(31/191396)

СЕЋАЊЕ

ШАМУ СИЛАК

13. III 2013 – 13. III 2015.

Недостајеш...

Твоји најмилији: 

супруга, ћерка и син

(34/191403)

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВСКА

1967–2014.

У суботу, 14. марта

2015, навршава се годи-

ну дана од смрти наше

вољене Светлане.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима...

Твоји: супруг СЕЛИМ,

син БОЈАН, ћерка 

БОЈАНА, снајка 

ДИЈАНА, унука 

КРИСТИНА и остала

родбина

(37/191417)

ДУГИЋ

ЛЕЛА                    АЛЕКСАНДАР
12. III 2005 – 12. III 2015. 11. IV 1994 – 11. IV 2015.
Заувек ћете остати у нашим срцима.

Синови МИХАЈЛО и ЈОВАН с породицама
(39/191420)

СЕЋАЊЕ

СТАНОЈКОВСКИ

ДОНКА                        СЛАВЕ
2005. 2010.

Били сте нам понос, подршка и ослонац. Хвала Вам за све.
Син БЛАЖЕ с децом

(65/191459)

СЕЋАЊЕ

СТАНОЈКОВСКИ

ДОНКА                           СЛАВЕ
2005. 2010.

С поносом чуваћемо успомену на драге родитеље.
Ћерка ЉУБИЦА с породицом

(66/191500)

16. марта, двадесет година

ВОЈИМИР СТОЈАДИНОВИЋ
Заувек у нашим срцима.
Супруга МИЦА, ћерке ЉИЉАНА, БИЉАНА и ГОДАНА

с породицама

(82/191541)

У суботу, 14. марта, у 11.30, одржаће се

шестомесечни помен нашем

МИЛАНУ САВИЋУ

Много нам недостајеш!

Твоја породица САВИЋ

(75/191517)

МИЛАН 

САВИЋ

Твој лик живеће вечно у

нашим срцима.

Кумови ИЛИЋИ

(92/191583)

Шестомесечни помен

МИЛАН 

САВИЋ
Вечно ћемо те памтити,

с поносом и захвално-

шћу помињати, од забо-

рава чувати.

Твоји: деда, баба и ујак

с породицом

(77/191518)

12. марта 2015. навршава се осам година

од смрти наше драге мајке и супруге

РОДНЕ ШАРАЦ

Помен ћемо давати у 11 сати, на гробљу

Котеж.

(95/191595)

ПОМЕН

РОДНА ШАРАЦ

Прошло је осам тужних година откад није

с нама. 

Никад је неће заборавити породица 

САВИЋ

(76/191517)

14. марта 2015, на Новом гробљу, у 10.30,

даваћемо четрдесетодневни помен на-

шем вољеном

ЈОВИЦИ СТОЈОВИЋУ

Тешко је стегнути срце да не боли, душу

да не пати, сузе да не теку.

Твоји најмилији: супруга РАДА, синови

СРЂАН и ЂОРЂЕ и снаја ТАЊА

(18/191330)

Четрдесет дана од смрти мог драгог сина, брата,

девера, шурака, ујке и чиче

ЈОВИЦЕ СТОЈОВИЋА

Остаћеш вечно у нашим срцима и мислима.

Воле те и тугују за тобом: мајка САВКА, брат

ДРАГАН с породицом и сестра ЉУБИНКА 

с породицом
(120/191677)
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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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ову седмицу обележиће ваша
снага и енергија. Спремни сте да
се суочите с највећим изазови-
ма, али обратите пажњу на „до-
бронамерне савете” да не бисте
били уплетени у трачеве.

Ова седмица је идеална да ра-
дите на себи и преиспитивању
својих ставова. Ситуација је опу-
штена и у љубавним и у прија-
тељским односима. Не делите
савете – неко би то могао погре-
шно да протумачи.

Време је да коначно све почне-
те полако да доводите у ред.
Аспекти су повољни да успоста-
вите близак контакт с партне-
ром. Опустите се и волите. Од су-
боте почните да радите на фи-
нансијама.

Предстоје вам велике друштве-
не активности. Цела недеља ће
бити интензивна, али потрудите
се да останете прибрани и реша-
вајте проблеме један по један.
Чувајте се свог беса у четвртак.

Ове седмице акценат је на дру-
штвеном животу. Срешћете мно-
го људи и успоставићете добре
контакте. Од 17. марта, са ула-
ском Меркура у знак Риба, отва-
рају вам се сјајне могућности за
посао.

Осећања, љубав, разум, кари-
јера – у вези с тим ћете се ломи-
ти ове седмице. Колико год вам
то изгледа привлачно, одложите
доношење крупних одлука. По-
светите се себи и окружите се
људима којима верујете.

Клоните се досадних људи. Раз-
мишљајте о својој каријери и мо-
гућностима које ће вам се пру-
жити. Крај седмице је идеално
време да порадите на свом љу-
бавном статусу.

Наоружајте се маштом и лепим
мислима и крените да остварује-
те своје снове. Љубав је у вазду-
ху, можете осетити њен мирис.
Неке непредвиђене околности
само ће успорити ваше планове.

Изненадни сусрет у вечерњим
часовима у четвртак може из
основа променити ваш поглед на
љубав. Међутим, будите опрезни
и немојте давати обећања која
нећете моћи да испуните.

Најбоље би било кад бисте мо-
гли да отпутујете и склоните се
од свих проблема који вас окру-
жују. Будите мудри и изаћи ћете
као победник, срећа је на вашој
страни. Имате велику подршку
партнера.

Будите опрезни у вези с троше-
њем, посебно за викенд. Финан-
сијска ситуација вам није баш
најсјајнија, а своју потребу за
блискошћу пробаћете да надок-
надите непотребним трошењем.
Примирите се.

Тргните се мало. Покрените се,
изађите из куће, проширите круг
пријатеља. Ако тражите други
посао, петак је идеалан дан за
то. Не будите злопамтило – гра-
дите свој живот и пустите друге
да живе како желе.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић
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СТИХОВНИ КВАДРАТ 

У Сирији

да сам био,

главни град бих

посетио.

У Банату

реку oву

и Златица

неки зову.

Кад је неком

бујна машта,

такав сањар

смишља свашта.

Сваки предмет

од давнина

вреди много

кo старина.

Партија се

шаха игра,

коњић скаче

као чигра.

Овај град је,

ваља рећи,

пакистански

град највећи.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

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

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: Дамаск, Аранка, маштар, анти-

ка, скакач, Карачи. Трапез 5-11: прати, трпати, пратити, при-

стати, испретати, престарити, испретурати. Скандинавка:

поглавар, ор, сем, ју, ток, восак, пионири, у, аграр, Мом, Вукица

Дрндарски, разазнавати, ој, Амур, Итон, тава, Лим, окилавити.

СК
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ДИ
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1

ТРАПЕЗ  5-11

Свака нова реч се добија преметањем слова претходне речи уз дода-

вање једног слова. Све речи у овом трапезу су глаголи у инфинитиву.

ВОДОРАВНО: 1. чистити водом, 2. стављати без реда једно на друго, 3.

следити некога, 4. сагласити се, дати пристанак, 5. извадити из жеравице

и пепела, 6. сувише остарити, 7. темељно испремештати, испреметати.

РОЂЕНИ

Добили ћерку
6. фебруара: Мирјам – Рута и Златко Чех; 10. фебруара: Дуњу – Биљана и Дими-
трије Јовановић; 12. фебруара: Тању – Смиља Николић и Радивој Раду, Невену –
Соња Вишекруна Баста и Огњен Баста; 13. фебруара: Неру – Јелена Стојков Пан-
чевац и Александар Стојков, Драгану – Мирјана и Душан Милосављевић; 14. фе-
бруара: Николину – Мирјана Видовић и Драган Војнак; 16. фебруара: Лану – Ан-
гела Бисак и Игор Васић, Викторију – Кристина Бабин и Марко Ивановски; 18. фе-
бруара: Машу – Ивана Јаћимовић Јовановски и Бранко Јовановски, Валентину –
Ивана Николић и Ђура Новаков; 19. фебруара: Маријану – Јасна и Стеван Јосић;
20. фебруара: Наташу – Вера и Владимир Денчан; 22. фебруара: Машу – Слађа-
на и Данијел Немечек, Анастасију – Душанка и Братислав Ненић; 23. фебруара: Та-
мару – Ивана и Бранислав Тарајић, Нађу – Драгана и Даибор Дуковски; 24. фебру-
ара: Невену – Тамара Грујић и Никола Ђекић, Сташу – Тамара и Далибор Милути-
нов; 26. фебруара: Хану – Вишња Андрић и Станко Божиновић, Лану – Сања Опан-
чина Стојанов и Жива Стојанов; 27. фебруара: Софију – Далиборка и Давор Мили-
ћевић; 28. фебруара: Марину – Бранкица Милетић и Горан Николић; 2. марта: Љу-
бицу – Јелена Мојин Савић и Марко Савић; 3. марта: Тијана и Иван Гмијовић. 

Добили сина
13. фебруара: Луку – Марија Станковић и Стеван Јовић; 14. фебруара: Данијела –
Марија и Данијел Валента; 16. фебруара: Николу – Данијела и Драган Јосимов; 17. фе-
бруара: Стефана – Ана Иван и Коста Бањаш, Стефана – Бранка Савић; 18. фебруа-
ра: Бојана – Маја Стошевски и Жељко Јаћимовић, Уроша – Бранка и Петар Клебец; 19.
фебруара: Андрију – Сања и Новица Макарић, Станка – Анита и Десимир Васић, Алек-
сандра – Маријана и Марко Јањић, Лазара – Александра и Јован Крчадинац; 21. фе-
бруара: Стефана – Драгана и Бојан Диздаревић, Луку – Анђела и Предраг Вујчин, Ко-
сту – Елвира Гребић Јованов и Славко Јованов, Страхињу – Љиљана Свирчев; 22. фе-
бруара: Марка – Сузана и Марин Муста; Михајла – Драгана и Марко Стевановић; 23.
фебруара: Луку – Сандра и Никола Јефтић, Огњена – јасна и Александар Дракулић;
26. фебруара: Лазара – Слађана и Јован Јованов; 27. фебруара: Михаила – Сунчица
и Игор Грујић; 2. марта: Халима – Мартина Кајтазовић и Наим Хајризај.

ВЕНЧАНИ

7. марта: Марина Берацка и Драган Кромбергер, Марија Станковић и Бориша Јо-
вановић, Дијана Станковски и Милош Ружић.

УМРЛИ

5. марта: Нада Голубовић – 1933; 6. марта: Катарина Блажевић – 1933, Милојко
Танасијевић – 1937, Мирко Чакован – 1928, Богољуб Јешин – 1944, Милица Ану-
шић – 1922, Ева Ђорђевић – 1927, Стевка Митровић –1952, Вероника Антал –
1931; 7. марта: Јордан Младеновић – 1928, Ержа Бисак – 1925, Имре Ковач –
1928, Илија Левентијевић – 1932, Радиша Петровић – 1930, Јелена Јовић – 1941,
Ева Мајдлен – 1936, Вељко Поповић – 1938, Драгица Митић – 1935; 9. марта: Гор-
дана Биро – 1970.



преправци на муштеријиним
панталонама. Иначе углавном
долазе жене, понекад и са „та-
зе” поцепаним сукњама, али с
давно стеченим поверењем
не желим да се коцкам, па не
мешам посао и задовољство.
Нарочито не у радно време –
шеретски ће Јоца.

Преко пута главног СУП-а,
у Улици Милоша Требињца
број 6 већ осам година егзи-
стира обућарска радња „Кур-
јачки”. Иако објекат делује
трошно, унутрашњост је скоц-
кана баш онако занатски. На-
изглед влада креативни хаос,
али мајстор Јован (Курјачки)
све држи „у малом прсту”. И
његова прича је слична као
код имењака...

– Као радник „Стакларе”,
због стања у фабрици, био сам
принуђен да од пашенога „ку-
пујем” обућарски занат. Три-
наест година сам га радио
упоредо, да бих прву радњу
отворио 1990. године у подру-
му своје зграде на Тесли. Кре-
нуло је зачуђујуће добро, а по-
требе муштерија за преправ-
ком обуће биле су сличне као
и данас. Дакле, бавим се свим
што је везано за кожу или
скај. У овај објекат прешао
сам пре осам година, а лока-
ција је веома захвална – каже
чувени обућар.

Мајстор посебно држи до
поштовања муштерија и тру-
ди се да на услугу не чекају
дуже од два дана.

– Доносе ми разну обућу – од
„версачеа” у вредности од пет-
сто евра  до вишеструких крпа-
чина. Рецимо, недавно је једна
бака инсистирала на поправци
папуча, десетак пута скупљој
од нових примерака с пијаце.
С друге стране, на тржишту је
много неквалитетне кинеске
робе, а некад је овде било изу-
зетно добре обуће, пре свега
оне из врањанске „Коштане”.
Пад квалитета је приметан по-
готово откад је укинут ЈУС
стандард, па иако и сада посто-
ји нека неформална регулатор-
на агенција, многи лако и не-
кажњено протурају бофл про-
изводе као фирмиране. Имао
сам чак и ситуације да ме нео-
бразована продавачица убеђује
како, упркос огромном иску-
ству, немам права да судим о
томе да ли је нешто кожа или
скај – истиче Курјачки.

На крају, мајстор саветује
младим нараштајима да не јуре
по сваку цену у елитне школе,
већ да науче неки занат, будући
да је то много сигурнија инве-
стиција у данашње време...

Неки стари занати очиглед-
но никада неће застарети...

Ј. Филиповић

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посеб-
но атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите
своје податке – име и презиме, адресу и број
телефона, као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозиције
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја-
вљујем и да сам једини аутор / једина ау-
торка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да
текст рецепта и фотографију јела имате
право да користите и објављујете без про-
сторног и временског ограничења и у све-
му према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на адре-
су „Панчевца”: Трг краља Петра I број

11, с назнаком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фотогра-

фију, то значи да сте
ушли у ужи избор за
победника месеца и
да имате шансу да
освојите вредан по-

клон. Најбољи аутор
торте за март, кога ће

одабрати професионал-
ни декоратери из посласти-

чарнице „Голуб”, освојиће 
алат за израду цвећа и модлу за
чоколаду и фондан.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих
цветова и букета с књигом у пуном ко-
лору која садржи упутства за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет це-
локупног ала-
та за украша-
вање торти и
израду деко-
рација за тор-
те, који садр-
жи 177 дело-
ва.

Ове заиста
вредне по-
клоне о који-
ма сваки та-
л е н т о в а н и
посластичар
сања обезбе-
дио је „Torte-
Co Shop”.

Четвртак, 12. март 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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СТАРИ ЗАНАТИ ПРКОСЕ ВРЕМЕНУ (2)

ДРИКЕРИ И ОБУЋАРИ И ДАЉЕ У МОДИ

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Чежњиво сећање на стара до-
бра времена све је магловити-
је. Тек понеки детаљ освежи
меморију и поправи располо-
жење нарушено тим неброје-
ним бездушним потрошач-
ким 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 за-
нимања ишчезла под прити-
ском модерних трендова, да-
нас је у Панчеву свега неколи-
ко часовничара, крзнара, обу-
ћара...

У скровитом пролазу, у Улици
Радомира Путника број 9, лево
од Основног суда, смештена је
вероватно најживописнија рад-
њица у граду, која верно осли-
кава дух неких давно прошлих
летаргичних времена.

Мајстор и власник СЗР-а
„Дрикер” Јовица Стојановић
наводи да се локал с том на-
меном (раније под називом
„Полет”) налази ту још од
1981. године.

ППооббеедднниикк  ззаа  

ммаарртт  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии

ммооддллуу  ззаа  ччооккооллааддуу  ии

ффооннддаанн

ККИИННДДЕЕРР  ТТООРРТТАА

ССаассттоојјцции  ззаа  јјееддннуу  ккоорруу::  седам бела-
наца, седам кашика шећера, три ка-
шике млевених лешника, три каши-
ке брашна и 150 г еурокрема (за пре-
маз кора).

Треба направити две коре.

ФФиилл:: 1,5 л млека, 14 жуманаца,
300 г шећера у праху, седам кеси-
ца пудинга од ваниле, три равне
кашике густина, 150 г маслаца,
200 г чоколаде за кување и 300 г
плазма кекса (целог).

ЗЗаа  ддееккоорраацциијјуу::  300 г шлага.

ППррииппррееммаа::  ККооррее:: Умутити белан-
ца. Постепено додавати шећер,
брашно и лешнике. Сјединити фи-
но смесу, сипати у подмазани плех
и пећи 20 минута на 200 степени.
Печену кору премазати еурокре-
мом.

ФФиилл:: Умутити жуманца с пудин-
гом и густином у 100 мл млека.
Преостало млеко ставити да кува.
У кипуће млеко додати смесу с пу-
дингом, густином и жуманцима,
па кувати три минута на тихој ва-
три. Склонити са шпорета и охла-
дити.

Посебно умутити маслац са
прах-шећером, па додати охлађе-
ном филу. Фил поделити на два
дела и у један део додати 200 г ис-
топљене чоколаде за кување.

Редослед: кора – црни фил – 150 г
плазма кекса претходно намоче-
ног у млеко – жути фил – кора – црни
фил – плазма кекс – жути фил – црни
фил.

– У почетку су таст и ташта
водили посао, који се махом са-
стојао од производње ливених
пластичних дугмади. Делат-
ност је делимично промењена
1993. године, потом је назив
промењен у „Дрикер”, а радњу
сам преузео 2002. године, на-

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА ООВВУУ ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Марија
Лазић. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за март. Марија, честитамо!

кон што сам напустио „Трго-
продукт”. Због застарелости
модела и машина престао сам
с производњом дугмади и ори-
јентисао се на услуге – пре-
свлачење дугмади, стављање
дрикера, штепање фармерки,
преправке ђачких торби, жен-
ских ташни... Ипак, људи су
најсрећнији кад им брзински
поправим рајсфершлус. Посао
иде најбоље док траје школска
година, будући да деца „праве”
највише посла – „немилице”
кидају торбе, јакне, пантало-
не... За поправке користим
разне алате, ручне пресице,
плехове за пресвлачење дугми-
ћа, а ту је и шиваћа машина... –
набраја Стојановић.

Радња изгледа као да сте се
времепловом вратили на поче-
так осамдесетих, али мајстор
неће ништа да мења, јер се баш
тако осећа одлично. Муштери-

ја има, иако се догоди да у току
целог преподнева уђе тек неко-
лицина, али и у моменту када
је наишла екипа „Панчевца”
локал је врвео од људи.

– Када је радња пуна и срце
је пуно! Неретко ми наврате и
другари. Воле овај амбијент и,
уз причу и осмех, попије се и
понека капљица. Ваља се, а и
не шкоди послу... Било је и
много анегдота: рецимо, јед-
ном приликом је једна жена
довела свог човека да види ко-
ји јој је то мајстор намештао
грудњак. Други пут ми је наи-
шао пријатељ и када је отворио
врата ја сам се напрасно на-
смејао. На то је он одреаговао
речима: „Шта је, као да си неку
скинуо иза паравана?”. У тај
час зачуо се женски глас:  „Ни-
је ме он скинуо, сама сам то
урадила!”. Другар је био у пот-
пуном шоку, а радило се само о

Јован обућар

Јовица усред штепања

„Курјачки”„Дрикер”



Ревија српског бадминтон
подмлатка одржана је у неде-
љу, 8. марта, у нашем граду.
БК Панчево и БСС су прире-
дили турнир у сали ОШ „Јован
Јовановић Змај”, а на њему се
надметало преко 70 учесника
из десет клубова.

То је био пети нaциoнaлни
jуниoрски турнир у нашем
граду, а oргaнизaтoр сe и овог
пута потрудио да све прoтeкнe
у најбољем реду. На тој лепој
манифестацији представиле
су се и чланице Плeсног клуба
„Eлeктрa”, а награђени су и
победници ликовног конкурса
на тему „бадминтон лоптица”.
Посебно признање је добио
БК Змajeви из Крушeвцa, као

клуб кojи je нaступиo с нajбрo-
jниjoм eкипoм.

Најуспешнија у домаћем
тиму била је Анђела Витман,
која је зарадила најсјајније
одличје у надметању девојчи-
ца до једанаест година, док је
у групи две године старијих

стигла до сребра. Сања Перић
је заслужила бронзу у конку-
ренцији тринаестогодишња-
киња. Дoбро су играли и: Ми-

хајло и Никола Борка, Алек-
сандар Витман, Стефан Мија-
товић, Дарко и Анђела Рашко-
вић, Виктор Бурјан и Миња
Ступаревић.

– Захваљујем свима који су
нам помогли да организујемо
ово такмичење. Надам се да ће
наш турнир сваке године бити
још бољи и масовнији – рекао
је Иван Ковачевић, председ-
ник БК-а Панчево.

Ово надметање су подржа-
ли и Министарство омладине
и спорта Републике Србије и
Град Панчево.

Међународни професионални
турнир у дисциплини ММА
под називом „Fight of Gladiators
IV” одржан је у суботу, 7. марта,
у словачком граду Нитри. Део
тима који је бранио боје српске
заставе били су и наши суграђа-
ни Марко Радаковић (катего-
рија до 77 кг) и Александар
Терзић (66 кг), чланови ММА
клуба Црвена звезда.

Први је наступио Терзић,
који је силовитим почетком
присилио противника да по-

сле само неколико секунди
преда меч. Борбу Радаковића
и његовог противника из Ма-
ђарске публика је испратила
овацијама и на ногама. Наш
суграђанин је завршио меч
техничким нокаутом у првој
рунди.

а највише проблема нашим
суграђанкама задавао је не-
згодан сервис домаћих игра-
чица. Панчевке су тако трку
за бодове окончале на седмом
месту, са 23 бода, па ће у че-
твртфиналу плеј-офа за рива-
ла имати Спартак. Први меч
је на програму у четвртак, 12.
марта, а реванш је у суботу,
14. марта, у Хали спортова на
Стрелишту. Даље иде тим ко-
ји оствари две победе.

Настављен је шампионат и у
Првој лиги за одбојкаше. Про-
шлог викенда је одиграно 18.
коло, а старчевачки Борац је у
Хали спортова на Стрелишту
изгубио од Клека с 1:3, по сето-
вима 23:25, 25:22, 18:25 и 16:25.

Гости су у тај дуел ушли као
апсолутни фаворити, али мом-
ци које с клупе предводи Мар-
ко Симијоновић нису се упла-
шили екипе која се бори за нај-
виши пласман. Бојан Познић и
његови саиграчи су храбро за-
почели утакмицу. Изненадили
су ривала одличном игром, по-
вели су с 5:0, потом су финишу
првог сета имали и предност
од 23:20, али не и довољно
концентрације да поведу с 1:0.
Клечани су стрпљивом и му-
дром игром успели да прео-
крену резултат у своју корист,
па су серијом од 5:0 дошли до
почетне предности.

Сјајна одбојка је виђена и у
наставку сусрета. Играло се
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” У ПЛЕЈ-ОФУ СА СПАРТАКОМ
Првенствена трка
окончана на седмом
месту

Борац изгубио од Клека

Утакмицама осамнаестог кола
прошлог викенда је спуштена
завеса на још једну првенстве-
ну трку за бодове у Суперлиги
Србије за одбојкашице. Сада
се улази у нокаут фазу, почи-
њу елиминационе утакмице,
како у борби за титулу шампи-
она, тако и у борби за опста-
нак у елити.

Последње коло лигашког
дела панчевачке „лавице” су
одиграле у Лајковцу, где их је
домаћи Железничар савладао
с 3:0, по сетовима 25:18, 25:23
и 25:18. Од исхода тог дуела је
зависило ко ће заузети шесто,
а ко седмо место пред поче-
так плеј-офа и борби за титу-
лу шампиона наше земље.

Овог пута су се Лајковчанке
реванширале Динаму за пораз
из првог дела сезоне, па су на
крају заслужено „изабрале”
Црвену звезду за ривала у плеј-
офу. „Лавице” ће изаћи на мег-
дан Спартаку у Суботици...

Тренер панчевачког тима
Александар Владисављев на
располагању је имао екипу у
саставу: Николина Ашћерић,
Јелена Лазић, Катарина Си-
мић, Нина Коцић, Милена
Спремо, Наташа Божић, Јеле-
на Петров, Јелена Новаковић,
Катарина Петровић и Сања
Ђурђевић. Шансу с клупе че-
кале су и Александра Влади-
сављев и Драгана Марковић.

Искуснији тим из Лајковца
зналачки је искористио све
грешке младог тима Динама,

поен за поен све до средине
другог сета, потом су се гости
„одлепили” на 14:18, а онда су
Давор Милошевић, Бојан По-
знић, Милош Милић и Сте-
фан Владисављев успели да
преокрену ток утакмице и из-
једначе на 1:1.

И када се чинило да су се
Старчевци потпуно вратили у
меч, искусни гости су опет до-
дали гас, па су лако, без мно-
го проблема, меч решили у
своју корист.

Борац је сада на осмом ме-
сту, са 20 бодова, па ће до кра-
ја шампионата морати да
игра максимално озбиљно ка-
ко би сачувао статус прволи-
гаша.

ЈУНИОРСКИ КУП „ПАНЧЕВО 2015”

У МОДИ ЈЕ – БАДМИНТОН

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ПАНЧЕВЦИ ОПЕТ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У Спортском центру „Кови-
лово” у Београду прошлог
викенда је oдржaнo Првен-
ство Србије у стреличарству,
којим је и званично затворе-
на сезона гађања у мете у за-
твореном простору. Пуцaлo
сe у индoр дисциплини 2 x
18 ФИTA. Конкуренција је
била веома јака, а Стрели-
чарски клуб Панчево је нaс-
тупиo с 15 тaкмичaрa. Наши
суграђани су још једном по-
тврдили да заузимају сам
врх овог спорта у Србији и
освојили су шест медаља.

Стефан Жикић се надме-
тао у компаунд стилу, међу
сениорима, и зарадио је
бронзано одличје, а сви ос-
тали трофеји стигли су из
олимпијског стила. У конку-
ренцији јуниорки Чaрнa Бр-
зaкoвић је освојила највред-
нији трофеј, док је Слободан
Форго заслужио сребрно од-
личје, као и кадеткиња

Aндриjaнa Штрбан. Млађи
пионир Joвaн Шпeхaр оки-
тио се бронзом, а Живко Са-
рић је био најуспешнији у
надметању ветерана.

Пoрeд Чaрнe Брзaкoвић,
кoja je с 535 кругова зaузeлa
првo мeстo, вeoмa зaпaжeн
рeзултaт је пoстигao Стeфaн
Жикић, кojи сe кao jуниoр
тaкмичиo у сeниoрскoj кoн-
курeнциjи и освојио бронзану
медаље. У квaлификaциjaмa
je биo oсми, потом је у рaспу-
цaвaњу успeo дa дoбиje чaк
три мeчa, али је у бoрби зa
улaзaк у финaлe изгубиo нa
пoслeдњoj shoot-off стрeли.

Иако је сезона у дворани
окончана, за панчевачке стре-
личаре нема предаха. Они се
увелико припремају за надме-
тања на отвореном простору, а
15. и 16. маја им предстоји и
организација Цeнтрaлнoeв-
рoпскoг купa, кojи ћe бити
одржан у нaшeм грaду.

Страну припремио
Александар
Живковић

Првенство Србије у џу-
ду за сениоре одржано
је у суботу, 7. марта, у
Зрењанину. У веома ја-
кој конкуренцији над-
метало се и шест чла-
нова Динама, које је
предводио тренер Љу-
бомир Станишић.

Највећи успех је
остварила Сара Слав-
ковић, која је још увек
кадеткиња. Она је у ка-
тегорији до 78 кг успе-
ла да се пласира у фи-
нале, у коме је постала
вицешампион наше зе-
мље. Свака част!

У истом граду је већ у
недељу, 8. марта, одр-
жан међународни тур-
нир за млађе категори-
је, на којем се Динамо
представио са 25 мали-
шана. Међу судијама
на овом такмичењу би-
ли су и наши суграђани
Славко Станишић и
Петар Илијин.

Најуспешнији су били
Алекса Ђуровић и Влади-
мир Богдановски, који су
освојили златне медаље.
Сребром су се окитили Не-
мања Јурица и Урош Ћућа, а

бронзе су заслужили Андри-
јана Кртенић и Петар
Мљач. На пета места су се
пласирали: Никола и Дејан
Дoлингa, Милош Ђoрђeвић,
Данило Живаљевић и Сте-
ван Васиљевић.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ЏУДИСТА

САРА ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ

ЛИГА ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

НАША „ДРУЖИНА” НА ВРХУ
Последње, осмо коло Лигe
пиoнирa Вojвoдинe oдржaнo
је прoшлог викeндa у Уљми.
СД „Пaнчeвo 1813” је, са два-
наест такмичара, поново био
нajбрojниjи клуб.

Maриja Aлeксић je, са 182
круга, била најуспешнија, док
је женска екипа освојила дру-
гo мeстo, с 515 кругoвa. Нaс-
тупилe су и: Aнaстaсијa Гру-
joски, Ивaнa Вислaвски, Бoja-
нa Гojкoвић, Mинa Mихajлo-
вић и Eлeнa Стaнић.

Друго место су заузели и
дечаци. Они су упуцали 519
кругoвa, a гађали су: Никoлa

Aдвигoв, Дaвид Дaутoвић,
Влaдимир Стajчић, Стeфaн
Mихajлoв, Виктoр Ружић и
Aлeксaндaр Пaвлoвић. После
такмичења је уследило про-

глашење најбољих пионира у
Војводини у овој сезони и дo-
дeљeнe су пригoднe нaгрaдe у
oпрeми, диплoмe, мeдaљe и
пeхaри.

Дaвид Дaутoвић je убeдљи-
вo пoбeдиo у кoнкурeнциjи
пиoнирa и дoбиo је нoву стрe-
љaчку jaкну и пaнтaлoнe.

Eкипa пиoнирa je заузела
другo мeстo, сa 42 бoдa, изa Ин-
ђије, а испред Сремске Mитрo-
вицe.

Eкипa пиoнирки СД-а „Пaн-
чeвo 1813” убeдљивo је побе-
дила, освојивши мaксимaлних
48 бoдoвa. 

Maриja Aлeксић је, у вeoмa
узбудљивoj зaвршници, oстaлa
нa четвртом месту у укупном
пласману. До трофеја јој је не-
достајао само круг.

ММИИХХААЈЈЛЛУУ  ББРРООННЗЗАА

На турниру у нашем граду запажене резултате остварили су

и чланови БК-а Динамо.

Осмогодишњи Mихajлo Виг oсвojиo je брoнзaну мeдaљу

у кaтeгoриjи дeчaкa дo једанаест гoдинa.

ММА ТУРНИР У СЛОВАЧКОЈ

Победили Терзић 
и Радаковић

Старчевцима предстоји тешка борба за опстанак
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КАД ПОРАЗ НЕ ПЕЧЕ
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Лх6)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

четвртак, 12. март

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РАДНИЧКИ

петак, 20 сати, ОШ „Браца Петров”

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК

петак, 18 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ВРБАС

субота, 17 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Рума: РУ КОШ – ДИНАМО

Панчево: КРИС КРОС – ПИНК

субота, 19.30

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Нова Варош: ЗЛАТАР–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Врбас: ВРБАС–ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Ковин: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (СМ)

субота, 14.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КИКИНДА

субота, 14.30

Старчево: БОРАЦ–СЛОГА

недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – МЛАДОСТ (В)

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛАВИЈА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (О)

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–КЛЕК 1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Вршац: БАНАТ – ОДБОЈКА 013 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ 69:65

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Рума: СЛОВЕН–БНС 80:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (К) 87:79

Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – КРИС КРОС 76:113

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ТЕМЕРИН 28:21

Најбољи пливачи Старог кон-
тинента окупили су се про-
шлог викенда у Марсељу, на
пливачком митингу „Медите-
ран”. На стартне блокове су
стали прави асови: Катинка
Хосу, Флорен Манаду, Миреа
Белмонте, Евелин Верасто,
Сара Сјостром, Рике Мелер
Педерсен и други великани
овог спорта. Међу њима се на-
шла и наша суграђанка Ања
Цревар. Најбоља млада српска
пливачица наступила је у изу-
зетној конкуренцији, у апсо-

лутној категорији, и оствари-
ла изванредан успех.

Ања је као млађа јуниорка
успела да у трци на 400 м ме-
шовито уђе као шеста у А-фи-
нале, поставивши нови нацио-
нални апсолутни и јуниорски
рекорд (4:47,35) и поправив-
ши своје најбоље време за пу-
не четири секунде. Ово време
је уједно и Б-норма за пред-
стојеће Олимпијске игре у
Рио де Жанеиру.

У трци на 200 мешовито
сјајна Панчевка је поставила

нови национални апсолутни и
јуниорски рекорд. И у тој ди-
сциплини је поправила своје
најбоље време за непуне две
секунде (2:17,14). Овим ре-
зултатом је такође изборила
Б-норму за Олимпијске игре.

Ања Цревар ће и у наред-
ном периоду све више да се
доказује ван граница наше зе-
мље. Сјајна спортисткиња за-
служује пажњу свих који бри-
ну о спорту, с обзиром на то да
Панчево већ дуго није имало
овакав бисер.

МИТИНГ „МЕДИТЕРАН” У МАРСЕЉУ

АЊА ОБОРИЛА ДВА ДРЖАВНА РЕКОРДА

Катинка Хосу, светска првакиња
из Мађарске, и Ања 

После вишемесечне такми-
чарске паузе следећег викенда
се настављају надметања за
бодове у Супер Б лиги, у којој
наступа Динамо, као и у Дру-
гој лиги група „Север”, у којој
је РК Јабука лидер после јесе-
њег дела првенства.

Рукометаши Динама су на
најбољи начин искористили
паузу. Изабраници Алексан-
дра Живковића су напорно ра-
дили, а било је времена да се
тим још боље уигра и што
спремније дочека наставак ви-
соког ранга такмичења. Зна се
да Панчевци нису добро стар-
товали у Супер Б лиги и да је
било много проблема, али чим
су се у тим вратили најиску-
снији, браћа Радановић, те Да-
нијел Суботић, остварено је
неколико победа које дају на-
ду да Панчевци могу задржати
тренутни статус. Током паузе,
поред поменутих играча, у ре-
дове клуба из нашега града
пристигли су Антоније Турко-

вић, црногорски репрезента-
тивац, одлични десни бек, али
и Урош Радосављевић, поврат-
ник у Динамо. Милош Вујић је
познато рукометно име, те и
његово искуство треба да ојача
„жуто-црне”. Одраније су ту и
Владимир Богавац, леви бек,
али и неколико сјајних омла-
динаца од којих се тек очекује
оно право.

– Мислим да смо на прави
начин искористили паузу. У
складу са својим финансиј-
ским могућностима успели
смо и да се појачамо. Момци и
стручни штаб су добро радили
и Динамо спремно дочекује на-
ставак првенства. Већ после
три утакмице видеће се какве
су нам шансе за опстанак, а то
нам је ове сезоне примарни
мотив. У суботу, 14. марта,
играмо у Новој Вароши, али
желимо победу, иако је дома-
ћин неугодан ривал. На пут
крећемо дан раније, што до-
вољно говори о томе с колико

озбиљности улазимо у наставак
такмичења – нагласио је Саша
Павлов, први човек Динама.

Рукометаши Јабуке су први
део надметања у Другој лиги
група „Север” завршили као
најбољи тим, а Жикица Мило-
сављевић, тренер екипе из ме-
ста надомак Панчева, није
скривао задовољство због при-
казаних партија његових иза-
браника. 

– Прво бих желео да истак-
нем да сам веома задовољан
тиме како су момци одрадили
припремни део пред старт пр-
венства. Пријала им је пауза,
па су пуни ентузијазма дошли
на почетак припрема. Одигра-
ли смо и више пријатељских
утакмица, а ривали су нам
углавном били тимови из ви-
шег ранга. Приказали смо со-
лидне партије и доказали да
можемо већ сада да се носимо
и с тимовима који су испред
нас. Познато је да смо се то-
ком зиме појачали и да су с

нама Ерваћанин и Брети, а у
клуб се вратио и Радески. Наш
циљ је јасан, хоћемо у виши
ранг. Показали смо вредност,
тренутно смо први, али назив
лидера треба и оправдати – ре-
као је Жикица Милосављевић. 

Овог викенда Јабучани ће
изаћи на мегдан Радничком у
Ковину. Реч је о добром тиму,
а предводи га некадашњи
играч Динама Саша Бошко-
вић.

Рукометашице ЖРК-а Пан-
чево настављају победнички
поход кроз Прву лигу „Се-
вер”. Девојке које с клупе
предводи тренер Иван Петко-
вић већ рутински долазе до
нових бодова.

Оне су прошлог викенда би-
ле убедљиве и у мечу против
Темерина у Хали спортова на
Стрелишту, па су тријумфова-
ле са 28:21. Најбоља у редови-
ма домаћег тима била је Мила
Беадер, која је постигла седам
голова.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СТАРТУЈУ И ДИНАМО И ЈАБУКА

КЛИНЦИ ЗА ПОХВАЛУ
Првенство Војводине у пли-
вању за млађе пионире одр-
жано је прошлог викенда у
Кикинди. У конкуренцији 190
такмичара из 19 клубова на-
шли су се и чланови ПК-а Ди-
намо, које су предводили тре-
нери Влатка Комленац и Ни-
кола Винцер.

Заблистала је Вања Грујић,
која је освојила златне меда-
ље на 100 и 200 м леђно, а
бронза јој је припала на 100 м
краул. Женска штафета Ди-
нама била је друга у трци на 4
x 50 м мешовито, а пливале
су: Вања Грујић, Теодора Ми-
хајловић, Марија Димковић и
Анђела Станимировић.

На Првенству Војводине за
пионире, кадете, јуниоре и
омладинце, Панчевцима је
припало осам медаља.

Ивана Гојсовић је победилау
трци на 50 м леђно, док је на
50 м делфин била друга. Ана
Бисак је освојила сребро на 50
м прсно, а до бронзаног одлич-
ја је дошла и штафета на 4 x 50
м мешовито у саставу: Ивана
Гојсовић, Ана и Марија Бисак
и Марина Тапалага.

Кадеткиња Наташа Праска-
ло била је најубедљивија на
100 м краул, а сребро је зара-
дила на дупло дужој деоници.
Медаље су освојили и Маша
Драговић и Милош Царевић. 

НОВИ ТРОФЕЈИ 
Зрењанин је прошлог викенда
организовао „Осмомартовски
турнир”. У веома јакој конку-
ренцији одлични су били и
такмичари ЏК-а Панчево.

Сребрне медаље су освоји-
ли Александар Лупулов и Не-
мања Нишић, а бронзе су за-
служили Милица Нишић,
Милош Мандарић и Филип
Паланачки. 

БАТАЛО НАЈБОЉИ 
Taкмичaри
пaнчeвaчкoг
тeквoндo ти-
мa учeствo-
вaли су про-
шлог викeн-
дa нa држав-
ном шампи-
онату, који
је уjeднo био
и квaлификaциoни турнир зa
јуниoрскo Првeнствo Eврoпe.

Наш суграђанин Aлeксaндaр
Бaтaлo, дeбитaнт у jуниoрскoj
сeлeкциjи, oствaриo je мaк-
симaлaн рeзултaт oсвojивши
првo мeстo у кaтeгoриjи дo 45 кг.

Пoрeд њeгa, сjajнe рeзултa-
тe су зaбeлeжили и пиoнири.
Сребрне медаље су заслужили
Рaсткo Дoстaнић, Лукa Бaбић
и Лукa Рaнђeлoвић, а бронза-
не Влaдa Aрсeнoвић и Aлeксa
Рaнђeлoвић.

Пирова победа 
Вршца против 
Тамиша

У двадесетом колу КЛС-а ко-
шаркаши Тамиша су претрпе-
ли пораз у Вршцу од истоиме-
ног противника. После 40 ми-
нута игре на семафору је пи-
сало 69:65, по четвртинама
17:4, 15:28, 19:17 и 18:18. Око
2.000 гледалаца пратило је су-
срет у дворани „Миленијум”.

Ово је био дерби првенства
за оба ривала, али су кошарка-
ши Тамиша и поред пораза
срећнији напустили поприште
тешке спортске битке. У првом
делу првенства Панчевци су у
мечу против Вршчана тријум-
фовали са шест поена разлике,
па им је било веома важно да
овог пута не изгубе с већом
разликом, јер је међусобни
скор и те како битан у борби за
четврто место на табели, које
води у Суперлигу. Домаћин је
свега неколико секунди пре
краја дуела имао потребну

миша, у 39. минуту игре, ви-
дели смо веома занимљиву
кошаркашку представу. Пр-
ви период је био права мора
за оба тима. Чак три минута
није постигнут кош, а затим
је домаћин преузео иниција-
тиву. Ипак, изабраници Боја-
на Јовичића убрзо су узвра-
тили. До краја утакмице гле-

адут гостујућег тима. Пости-
гао је 18 поена и увек био
присебан када је највише
требало. Уз њега се истакао
цео тим, али издвајамо још
Манојловића и поменутог
„тројкаша” Кесара.

Није крај. У само две речи
стаје комплетна спортска
прича КК-а Тамиш за наред-
ни период. Да би се Панчевци
пласирали у Суперлигу, треба
да победе и у последња два
кола. Најпре у петак, 13. мар-
та, пред камерама РТС-а, тре-
ба да добију меч против Спар-
така из Суботице на свом те-
рену, а затим и да победе
Смедерево у гостима. Људи из
угледног спортског колектива
из нашега града нису без раз-
лога опрезни. Знају да је циљ
близу, али посао још није го-
тов. Пораз од Вршчана не бо-
ли, напротив, донео је нову
снагу Давору Пераку и њего-
вим саиграчима, а овакав раз-
вој ситуације као да је покре-
нуо цео град, све оне који во-
ле спорт у Панчеву.

Нема еуфорије, али се осе-
ћа мирис успеха.

У 19. колу Друге српске ли-
ге Динамо је у дербију кола
славио победу над Радничким
из Ковина. Изабраници Нена-
да Раковца победили су са
87:79 и тако учинили првен-
ство занимљивијим. Да су го-
сти добили, били би сигурни
учесници вишег ранга у на-
редном првенству, а овако...

Одбрана и одличан шут за
три поена донели су тријумф
Панчевцима. Најефикаснији
је био Штимац, са двадесет
једним поеном, док је Радо-
вић био успешан осамнаест
пута. У листу стрелаца су се
уписали и Секулић, Мујковић
и Млинар, који су заједно по-
стигли 33 поена.

У истом рангу се надмеће и
Крис-крос. Панчевци су били
успешни у Банатском Кар-
ловцу и победили са 76:113.
Изабраници Вука Станими-
ровића озбиљно су ушли у
меч и без већих проблема га
решили у своју корист. Сада
су Динамо и Крис-крос на са-
мом врху табеле, па с нестр-
пљењем треба чекати завр-
шницу такмичења.

предност, али му је Кесарова
„тројка” покварила планове, а
Панчевцима донела нову наду
да се могу пласирати међу нај-
боље српске клубове.

Пре феноменалног шута
младог крилног центра Та-

дали смо резултатску „клац-
калицу”, али су последњи
минути припали домаћину.
Када су Вршчани већ почели
да славе, уследила је Кесаро-
ва „тројка”. Душан Милоше-
вић је још једном био главни

„„ДДИИЗЗЕЕЛЛККАА””  ННАА  ТТРРИИББИИННААММАА

Није било лако кошаркашима Тамиша у Вршцу. Попуњена

хала „Миленијум” и ватрено навијање домаћина и те како

су ометали госте.

Ипак, ни Панчевци нису били без подршке. Око 300 на-

ших суграђана је присуствовало овом сусрету, а фудбалери

и руководство ФК-а Железничар учинили су нешто веома

лепо – сви су дошли да пруже подршку Тамишу у дербију

сезоне. Гест за поштовање.

Страну припремио

Слободан
Дамјанов
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Дарија Јањић,
ученица:
– Викенд је право 
време да се одморите
од школе и других 
обавеза. Волим да 
излазим, па ћу суботу 
и недељу искористити
да будем што више 
с друштвом на неким
лепим местима.

Ања Блажевски,
гимназијалка:
– Иако је викенд пред
нама, неко време ћу
потрошити и на учење.
Наћи ћу времена да 
посетим баку и деку, 
а с друштвом ћу 
свратити 
и до „Купеа”.

Катарина Ракић,
љубитељ 
сликарства:
– Надам се лепом 
времену. Ако тако буде,
шетња тамишким 
кејом је обавезна. 
Наравно, излазак с 
друштвом се подразумева,
а вероватно ћу током
викенда отићи 
и до „Авив парка”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Возачка шанса

Сакупљачи секундарних сировина нису однели баш све поклоп-

це са шахтова.

И они воде бригу о овдашњим возачима и њиховим аутомоби-

лима.

Таман посла да неко током вожње остане без точка.

Мада су за то довољни чак и шахтови с поклопцем који су упа-

ли у земљу.

Развојна шанса

Ко каже да је Панчево мртав град, без шанси за развој?

Прилике су увек ту, леже свуда око нас, само би се требало

сетити и мало прочепркати.

Ето, рупе на градским улицама су типичан пример.

Ако би се сасвим мало продубиле, ко зна, можда би шикнула

и нафта.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Пропуштена шанса

Насред раскрснице на углу улица Радивоја Кораћа и 7. јула по-

јавило се једно дивно угибљење.

Асфалт је почео да пропада, обећавајући да ће се ту ускоро по-

јавити лепа, велика рупа.

И таман се неко намерио да због ње од осигурања наплати

штету за свој крш од аутомобила, а путари поставили упозорење.

Двоструки стрелци Стајчић
и Арбутина

У суботу са Кикиндом

Фудбалери Железничара настављају
да нижу успехе. Они су прошлог ви-
кенда у финалу Купа Србије на терито-
рији јужног Баната савладали Слогу из
Пландишта са 4:0. По два гола су по-
стигли Жељко Стајчић и Небојша Ар-
бутина.

С доласком Зорана Наунковића по-
пуларна „дизелка” је за само три годи-
не постала један од најорганизовани-
јих и најуспешнијих фудбалских клу-
бова у јужном Банату. У зимском пре-
лазном року Железничар су појачали
квалитетни играчи, а тим је своју снагу
показао баш у финалу купа.

– Освајањем овог пехара направили
смо добру увертиру за оно што нам
предстоји. Момци су показали да има-
мо квалитет и за веће домете, па очеку-
јем да ћемо добре игре и резултате на-
ставити да остварујемо и у првенству.
Сада су пред нама нове обавезе јер
стартује други део сезоне, а имамо ве-
лике амбиције и желимо да покушамо
да се пласирамо у Српску лигу – истакао
је Зоран Наунковић, алфа и омега ФК-
а Железничар.

ФК ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСВОЈИО КУП ЈУЖНОГ БАНАТА

А САД „ЈУРИШ” У СРПСКУ ЛИГУ

Слога из Пландишта, као што и ре-
зултат показује, није имала ни грам
наде да може остварити повољнији
исход.

– За овај успех су најзаслужнији
играчи, који су дали свој максимум,
па победа није могла изостати. Сада
имамо нови циљ, хоћемо на врх та-
беле. Неће бити лако, али сви зајед-
но верујемо да ће Панчево добити
још једног српсколигаша – рекао је
Синиша Радуловић, први тренер
„дизелке”.

Похвале треба упутити целом тиму,
али посебно се истакао капитен и дво-
струки стрелац Жељко Стајчић.

– Драго ми је да сам својом игром и голо-
вима допринео освајању купа, а добра игра
целе екипе доказ је да смо на добром путу.
Хоћемо и на крају сезоне да прославимо
титулу са својим навијачима – додао је пр-
ви међу једнакима у тиму Железничара.

Наставак шампионата у Војвођанској
лиги „Банат” заказан је за предстојећи
викенд. „Дизелка” на свом терену дочеку-
је Кикинду.  А. Живковић

У Банатском Карловцу је прошлог ви-
кенда одржано Првенство Баната за
најмлађе каратисте. Конкуренција је
била велика, а одличне резултате су
остварили и такмичари панчевачких
клубова.

По традицији, најмасовнији, али и
најуспешнији клуб био је КК Динамо.
Његови клинци су освојили чак 32 од-
личја. Највредније трофеје су заслужи-
ли: Сoфиja Бубaлo, Ана Живojинoвић,
Кaтaринa Пeткoвић, Mилицa Гaгић,
Вaњa Чeкeрeвaц, Joвaн Пeрoвић, Гoрaн
Oбућинa, Лукa Вуjичић, Нeмaњa Нeс-
тoрoв, Aлeксaндaр Здeшић и Дaркo
Спaскoвски. Срeбро су зарадили:
Aнђeлa Ђeкић, Taмaрa Дрaгичeвић, Oг-
њeн Чeкeрeвaц, Стeфaн Стojкoвић, Mи-
лицa Сaвић, Mилицa Шoшкић, Aнтo-
ниje Ћулибрк, Лукa Бoгдaнoв и Никoлa
Ивaнoвић, а бронзама су се окитили:
Joвaнa и Aлeксaндрa Стoилкoвски, Aн-
дриja Рaдивojeв, Вaњa Вуjичић, Jeлeнa
Mилeнтиjeвић, Никoлинa и Кaтaринa
Фурунџић, Кaтaринa Шaрeнaц, Maрти-
нa Вoлчeски, Бaрбaрa Пeћaнaц, Mиљaн
Вaрсaкoвић и Aлeксaндaр Здeшић.

Одлични су били и млади каратисти
КК-а Младост из нашега града. Они су
зарадили 20 трофеја.

Златне медаље су освојили: Мило-
рад Петровић, Славица Тулић, Мили-
ца Миловановић, Анастасија Јаредић
и Урош Станојевић. Сребрна одличја
су заслужили тим мушких нада у бор-
бама у саставу: Бојан Векецки, Да-
мјан Стојановић, Урош Станојевић и
Давор Павела, тим женских нада у
борбама у саставу: Јана Којчић, Јова-
на Новаков, Милица Миловановић и
Анђелина Јаредић, као и такмичари у
појединачним категоријама: Дамјан

Стојановић, Бојан Векецки, Јована
Радић, Марија Поткоњак, Јована Но-
ваков, Јана Којчић и Николина Исаи-
ловић. Бронзане медаље су зарадили
тим женских нада у катама у саставу:
Јана Којчић, Анастасија Јаредић и Јо-
вана Новаков, као и такмичари у ин-
дивидуалним категоријама: Игор
Ћирковић, Давор Павела, Бојан Ве-
кецки, Тијана Шаран и Милица Кне-
жевић.

Солидне резултате су остварили и
чланови КК-а Combat Eagle из Панчева. 

Марта Стојсављевић је освојила две
златне медаље, сребром су се окитили
Милош Миликић и Милица Ванић, а
бронзу је заслужио Алекса Вукчевић.
Солидни су били и Богдан Здравковић
и Анастасија Трајковски.

Још једном се показало дa je
oпрaвдaнo то штo je Кaрaтe сaвeз Вo-
jвoдинe врaтиo у систeм тaкмичeњa
Првeнствo зoнe Бaнaт. Турнир је био
масован, а клубови Нуките и Влади-
мировац били су одлични домаћини у
нoвoj хaли у Бaнaтскoм Кaрлoвцу.

Најуспешнији клинци, освајачи ме-
даља, али и они коју су заузели пета
места пласирали су се на Првенство
Војводине, које ће бити одржано 5.
априла у Инђији. A. Ж.

ПРВЕНСТВО БАНАТА У КАРАТЕУ

ПАНЧЕВАЧКИ СУПЕР КЛИНЦИ

КК Динамо

КК Младост


