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Село
„НАЈСТАРИЈИ” ПРОСЛАВИО 146. РОЂЕНДАН

ПАВЛОВИЋЕВ СТЕЈТ ОФ „ПАНЧЕВАЦ”
Независна република „Панчевац”
још увек непоколебљиво чува свој
територијални интегритет и суверенитет. Упркос многим „завојевачким
атацима” чији је циљ, кроз време,
био да уздрмају темеље ове јединствене и стамене творевине.
Њих је још 1869. године поставио
и врло брзо зацементирао и армирао
чувени Јован Павловић. Овај прогресивни панчевачки професор у Трговачкој школи утро је неизбрисив
траг слободоумне уређивачке политике, без обзира на то што је више
пута у славној историји лист забрањиван и плењен, али никада до краја покорен и подјармљен.
Најстарији недељник у овом делу
Европе је тренутно надомак коначног решења имовинског статуса, а
епилог се очекује средином године.
Тада ће бити јасно хоће ли држава
„Панчевац” опстати као демократ-

ски устројена република и бити независна од негативних спољних утицаја или ће, на жалост њених становника, постати ауторитарна монархија скројена на зулуму писане речи и
личних интереса малобројних појединаца.
Док се то не догоди, складно уређена организација угледног панчевачког листа базирана је на великој
љубави оних који од њега већ деценијама и вековима стварају бренд.
Садашњу „државу” чини осамнаесторо стално запослених и бројни
стални и повремени сарадници. Они
од четвртка до среде, без имало трзавица, с много поноса, у позитивној
атмосфери производе нови број и тако утискују нове странице у неизбрисиву историју, вечно похрањену у
полицама архиве „Панчевца”, а однедавно и на интерактивном сајту.
На челу ове стабилне заједнице
већ готово четири године налазе се

одани синови своје отаџбине (новинари поникли у редакцији панчевачког листа), коју воле заветнички до
идолопоклонства.

На обележавању 146. година од
оснивања републике „Панчевац” у
уторак, 14. априла, у фоајеу Културног центра пријатељима и поштоваоцима угледне куће добродошлицу је
пожелела председница (директорка)
Драгана Кожан и у поздравној речи
изразила жељу да купац буде неко ко

ће штитити интегритет, идентитет и
слободу листа, надграђивати и проширивати његове потенцијале и радити на добробит грађана.
Потом је премијер (главни и одговорни уредник) Синиша Трајковић на себи
својствен, довитљив начин представио
све оне који се старају да „држава” беспрекорно функционише и позвао их да
се поклоне гостима (и читаоцима).
Пре свих Александра Живковића,
који је баш нагомилао функције (ради се о „сукобу неинтереса”, будући
да прима само једну плату) – заменик
је председника и премијера (директора и уредника), а притом води ресор спорта, око ког му помаже државни секретар Слободан Дамјанов Рора.
Агилна Јасмина Илић (шеф рачуноводства) успешно води министарство
финансија и тиме чува економску стабилност државе и њених службеника.
» Наставак на страни 29

ПИТАЊЕ КОЈЕ СТОЈИ НАД ГЛАВОМ

Шта ће бити с кућом?
Судбина медија у Србији, па и „Панчевца”, поприлично је неизвесна.
Строго слово закона наређује да се
они морају приватизовати до 1. јула
текуће године. Време цури, а када је
о будућности нашег времешног недељника реч, једино што је за сада
познато и сигурно јесте да ће се капитал предузећа, на основу одлуке
Агенције за приватизацију, продавати методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.
Преведено на језик обичних смртника – све оно што „Панчевац” поседује – од бренда, преко оскудне
опреме и нешто мало имовине, ђу-

туре са запосленима купиће на лицитацији не најбољи, већ онај ко је
спреман да понуди највише новца.
Када ће се то тачно десити, још
увек није прецизирано, будући да
јавни позив за прикупљање понуда
није расписан, али извесно је да ће
се то догодити пре лета.
У овом тренутку, једино што нам
преостаје јесте да „Панчевцу” за
146. рођендан пожелимо да се нађе
у рукама власника који ће осећати
(страхо)поштовање према његовој
традицији дугој готово век и по и
према чињеници да је овај лист једна од најстаријих живих институци-

ја у граду; који ће бити свестан тога
колико је „Панчевац” важан својим
суграђанима; који ће умети да се
према овом бренду односи онако како се колекционар односи према
најскупоценијем и најломљивијем
предмету у својој најбољој збирци;
власника који ће умети да чува и негује идентитет, интегритет и слободу овог медија, да препозна његове
потенцијале и максимално их искористи на свеопште задовољство његових бројних читалаца и клијената.
Јасно је да су нам жеље толико
оптимистичне да звуче као утопија,
тим пре што се зна како је прошао

„Панчевац” 2008. године, када је
продат по идентичном сценарију.
Ипак, кажу да ако нешто јако желиш, онда ти се то и оствари. У то
име, подигнимо сви заједно чаше у
част Јована Павловића неумрлог и
пожелимо ове исте жеље. Што нас је
више, то ће магија бити јача и десиће се већ неко чудо. Ваљда...
Није да нисмо пробали да укажемо где треба и коме треба колико је
важно с посебном пажњом одлучивати о судбини „Панчевца”. Напротив. Али узалуд вам труд, свирачи...
Зато нам сада само још веровање
у чуда и преостаје.
Д. К.

А кровови тужно
јецају...
» страна 11
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ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Где је лоптица,
пардон – куглица?
Имају ли сви носиоци јавних функција, попут директора државних предузећа, исте обавезе пред законима Србије? Да ли је правда, како кажу, спора али достижна? Постоје ли повлашћени, чија
су права „једнакија” од нечијих других?
Када бисмо живели у правној држави, одговори на прва два питања били би „да”, док би трећи одговор могао да гласи „не, никако” или „таман посла”. Код нас је управо обрнуто, па имамо најпре
дупло „не”, а затим „него шта”. Зашто? Јер парТитократија, умотворина АВНОЈ-а из четрдесет и неке, коју су у другачијим околностима разрађивали политичари на власти у овој земљи од 1989.
године наовамо, сваког дана у сваком погледу све више напредује.
Ево како тренутно функционише систем: када те владајућа
странка постави на функцију, очекује од тебе да будеш партијски
пион и тешко да ће те склонити с ње, пошто би на тај начин признала да је погрешила приликом кадровања, а то се, је л’ те, негативно одражава на изборне резултате у следећем циклусу. Постоји школа мишљења да би признавањем грешке властодршци показали да су људи од крви и меса, слични свим хомо сапијенсима, који понекад и одлуче погрешно, што би им донело позитивне поене, али да не ширимо превише основну причу.
Дакле, мораш баш да забрљаш да би те мрднули с позиције;
неопходно је да се толико изгубиш у трансакцијама новца грађана да, на пример, његов ток исувише очигледно води ка партијској каси, па да приликом мерења потенцијалне штете врх странке одлучи да те се одрекне и, успут, смисли разлог за то. Само у
том случају те ни изузетно јак политички ментор не може спасти.
Узмимо, искључиво као илустрацију ове приче, јер је истрага у
току, па не бисмо да се мешамо у послове органа гоњења – Апотеку Панчево. Ту установу су 1998, као суоснивачи, створили тадашње Министарство здравља и СО Панчево. Другопоменути орган
државе 2003. године донео је Одлуку о преузимању права оснивача. Али нигде нема оснивачког акта: то у преводу значи да није
познато какве тачно ингеренције у вези с радом установе у чијем
је опису посла промет лекова, осим неспорних постављања и разрешавања директора, има Град Панчево.
Идила за марифетлуке! Не зна се коме за шта у сваком тренутку формално-правно одговараш, чак не треба ни да се правдаш
ником сем сопственом гуруу с власти.
Е, сад, неваљалци би рекли како се директорка те фирме мало
занела, а наши извори из полиције и тужилаштва да постоје основи сумње да папири у вези с финансијама Апотеке нису чисти.
Придружила се истрази и буџетска инспекција Града, а гласови
нам шапнуше да ће до краја ове недеље њен извештај о случају
„Апотека”, прилично неповољан по руководство те установе, стићи до столова двојице, формацијски гледано, политички најјачих
фигура у граду: градоначелника Павла Раданова и председника
Скупштине града Филипа Митровића.
Они ће као озбиљни људи, сигурни смо, већ за наредно издање
„Панчевца” имати коментаре на ову тему. Да ли ће неко од њих
предложити „замрзавање” функције директорке док је истрага у
току, или ће, можда, тражити смену те особе, или нешто треће –
не знамо и нећемо да им импутирамо.
Уосталом, Апотека Панчево, директорка Бранка Милојевић и
њена последња, сумњају органи, махинација с рекламним лоптицама узети су, рекосмо, само као могућа илустрација „системске
грешке” о којој смо на почетку текста говорили; па не мисли ваљда неко да новинари себи дају за право да некоме суде и да му изричу пресуду. Таман посла, нећемо да узимамо хлеб из уста припадника истражних и судских органа, као и носилаца највиших
градских функција – лоптица је у њиховом дворишту.
Наше је да их чујемо, прочитамо све оно што је између редова
написано и да склопимо куглице, пардон – коцкице. Од 1869.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Легла залудних
и ужирених
Онај ко није био на загребачком велесајму, тај не зна шта је мука – говорило се некада. Та пословица у новијем издању могла би да гласи: онај
ко није имао посла са Агенцијом за
приватизацију, тај не зна шта је мука и невоља.
У истинитост овакве тврдње недавно је могла да се увери и наша локална власт, када је од поменуте државне
институције добила обавештење да би
због предстојеће приватизације РТВ
Панчева наша Скупштина морала да
донесе нову одлуку, и то у року од сат
и по! Такав захтев може да постави
само неко ко је архидудук и нема благе везе о томе како функционише
власт, ни које су обавезне процедуре
за доношење скупштинских одлука,
без обзира на то о којем је нивоу власти реч. Или неко ко је бирократа попут Виће из Нушићевог „Сумњивог
лица”. Или неко ко је толико безобразан да сматра како му државна синекура дозвољава ама баш све.
А у поменутом случају постоји
оправдана сумња да је ту била реч о
свему реченом по мало.
Уосталом, ко год би помислио да
је то само изолован случај може да
приупита директорку „Панчевца” о

њеним искуствима са Агенцијом. А
пре него што почне да му објашњава
било би пожељно да попије некакав
седатив за смирење.
Поврх свега тога, дошла је и изјава
новопостављеног директора те институције како запослени саботирају
посао на приватизацији, јер када би
га обавили не би имали више шта да
раде и остали би без доброг и уносног запослења. Зато током протеклих пет-шест година није приватизовано ни једно једино предузеће са
обавезног списка, а око 300 запослених у Агенцији је за то време примало плате дупло више него њихове колеге у министарствима.
Недавно нам је и Саша Радуловић
открио да је за време његовог кратког министарског мандата најавио
увођење реда у Агенцију, а запослени
су одмах почели да беже у министарства, без обзира на то што ће добијати двоструко нижу плату. Проценили људи да је тамо безбедније.
И све је то само врх леденог брега
вишегодишњег процеса названог
„агенцијација Србије”. Па сада више
нико није у стању да преброји сва та
легла непотребних, залудних и ужирених јата, звали се они агенције,
дирекције, заводи, фондови или прћије. А сумња се да их има више од
150. Било је само празних обећања о
рационализацији, ефикасности, преиспитивању и сличним као бајаги
процесима.
Јер која је власт луда да то укида. А
где ће после да ували своје заслужне
кадрове, то јест разносаче плаката и
флајера, носиоце партијских застава,
пожарне код бирачких кутија, шетаче уз страначке шефове и сву ту пратећу свиту која је доказ њихове сопствене важности, значаја и моћи.
И баш ако држави буде мањкало
пара – па ту су кредити. А има још и
пензионера.
З. Сп.

Поново моћни
Ето, и то се догодило. ЖРК „Панчево”, прволигашки тим из нашег града, овог викенда завршава сезону.
Слабије упућени би рекли: па шта?
Ипак, то није било обично лигашко

надметање у високом рангу. Реч је о
нечему посебном, практично до сада
тако нешто никоме у нашој земљи
није успело. Бар кад је реч о рукомету. Или нас сећање вара.
Рукометашице из нашег града су
нанизале 21 тријумф у низу, а без
дилеме ће ове суботе савладати и
„Апатин”, последњепласирани тим, у
групи „Север”, и тако стићи са свим
победама до краја првенства и до
успеха за памћење. Ако додамо да
тим који предводи Иван Петковић
ни у прошлом првенству, у завршници, није у пуних 12 утакмица претрпео пораз, стижемо до 34 добијене
утакмице заредом. Звучи лепо.
Зашто је овај податак важан, и то
не само за локални спорт? Ако се
присетимо да је пре пола деценије
престао да ради ЖЖРК „Динамо”,
некада спортска икона Панчева, а да
се та чињеница прећуткује до данас,
ово је повратак женског рукомета на
велика врата. Нећемо сада поредити
та два спортска колектива, јер то не
би било фер, али с обзиром на то да
Панчево има рукометну традицију,
добро је знати да се нешто позитивно кад је реч о женском рукомету,
поново дешава у нашем граду. А није изгледало да ће тако бити.
Као многи, тако је и ЖРК „Панчево” имао успоне и падове. Играо је
тај клуб и у елитном надметању, у
баш јакој конкуренцији. Блистао је у
целој земљи кад је реч о млађим категоријама. Затим је почео лагано да
тоне, а само захваљујући ентузијастима није доживео оно најгоре.
Ипак, у последње време, захваљујући
ангажованој управи, као и градској
помоћи, почео је његов успон.
Да се сад вратимо на успех девојака, тренера и људи који их воде. Прво су се договорили о плану, суштини. Затим су мислили о циљу, па су
на крају и стигли, веома успешно, до
њега. Иако девојке и њихов тренер
нису били превише упадљиви, из
свега су, после много рада, изашли
витално јачи. Сада је на реду нов
изазов – Суперлига. У суботу ће мало
славити, а онда се прича наставља по
редоследу приоритета.
С. Д.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Младе жене језде у једном, а оседели мушкарци одлазе у другом смеру.
У понедељак, 13. априла, у Народној башти
Снимио Никола Стоилковић

Зоран Т. Поповић

Србија је на европском путу који води у Сибир!
Срби су таоци сопственог мита и корупције.
Не треба да забијамо главу у песак пред проблемима. Много је
лакше гурнути их под тепих.
Ми знамо свој пут. Дилема је само да ли ћемо отићи у божју
матер или дођавола!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШИ ПОЛИТИЧАРИ КРАДУ ПОШТЕНО.
НЕ БРУКАЈУ СЕ ЗА СИТНЕ ПАРЕ!
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ЗБОГ ЗАГАЂЕЊА ХЛОРОМ

ВОДА ДО ДАЉЕГ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ
Проблеми почели
након квара
постројења за
пречишћавање

Спремни за
„Хладно пиво”?
Следећег четвртка, 23.
априла, хрватски панк-рок
бенд „Хладно пиво” одржаће концертну промоцију
свог новог албума „Дани
затворених врата” у дворани „Аполо”. Организатори
су „Lampsahde Media” и
Дом омладине Панчево.
Број карата је ограничен и
оне ће у претпродаји моћи
да се купе по цени од 600, а
на дан концерта за 800 динара.
Нови албум „Хладног пива” биће у продаји од 20.

Може да се кува и
користи за
одржавање хигијене
После вишедневног ћутања надлежних и избегавања да грађанима саопште да вода из градског водовода није за пиће, како
се по граду данима причало, испоставило се да је то тачно.
Др Мица Сарић Танасковић, директорка Завода за јавно здравље Панчево, изјавила
је да је у среду, 15. априла, у
јутарњим часовима утврђено
да вода из градског водовода
због превелике концентрације
хлора, четири пута веће од дозвољене, није за пиће.
Она је додала и да је ЈКП
„Водовод и канализација”
имао проблеме на постројењима па су зато контроле воде појачане. Према њеним речима,
„Водовод” је због тога интензивније хлорисао воду и хлор
је доспео у водоводну мрежу.
Поводом ове ванредне ситуације на сајту Завода за јавно за здравље је 15. априла
објављено саопштење у коме
поред осталог пише: „Вода се
може користити за припрему
хране, прање посуђа и веша,
као и за одржавање личне хигијене. Како повећане концентрације могу довести до
иритације коже и слузокоже,
код одређених категорија становништва (деца, труднице,
стари и болесни људи, као и
особе које имају алергију на
хлорне препарате) при одржавању личне хигијене препоручује се употреба воде која
се претходно прокува или
остави да одстоји дуже време
на собној температури”.

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА У „АПОЛУ”

априла, искључиво у књижарама „Делфи” и „Лагуна”.
С. П.

СКЕНЕР У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПОКВАРЕН

Прскање је добро за купање: ко је жедан нек тркне до продавнице
У среду, 15. априла, о загађености воде се говорило и на
седници Градског већа. Милица Радовановић, директорка ЈКП-а „Водовод и канализација”, објаснила је да је до
повишене концентрације хлора у води дошло након што је
почело прање и хлорисање
постројења за пречишћавање
воде за пиће.
Она је додала да је одмах
након тога почело интензивно
испирање водоводне мреже
како би се концентрација хлора свела на дозвољену количину. Најавила да ће испирање трајати дан-два и да ће се
ситуација нормализовати онда када из Завода за јавно
здравље стигне потврда да је
вода поново потпуно безбедна
за употребу. Директорка „Водовода” је рекла и да је због
ове ванредне ситуације могуће да у неким деловима града

притисак у водоводној мрежи
буде слабији него што је уобичајено.
Радовановићева је рекла и
да нису тачне гласине које су
кружиле градом да је вода и
бактериолошки неисправна.
Она није одговорила на питање новинара ко је дао налог да
се толика количина хлора нађе у водоводној мрежи након
што је почело њено испирање.
Градоначелник Панчева Павле Раданов рекао је да је поводом ванредне ситуације с
водом одржан састанак дела
Градског штаба за ванредне
ситуације. Нагласио је да се
ситуација прати из сата у сат и
да ће се даље одлуке доносити
у складу са анализама које раде лабораторија у „Водоводу” и
Завод за јавно здравље. Рекао
је и да се информације о квалитету воде за пиће објављују
на сајту Града и на „Фејсбуку”.

На седници Градског већа
директорка „Водовода” је изјавила да је информација о
појави хлора у води достављена свим медијима, али то
није истина. Саопштење о
ванредној ситуацији у „Водоводу” достављено је прво локалној телевизији, а Радио
Панчево и „Панчевац” су
остали ускраћени за ту информацију. Нажалост, није
први пут да представници разних градских установа, као
и јавних и јавних комуналних предузећа, о важним догађајима обавештавају Телевизију Панчево, а игноришу
„Панчевац”. Треба да имају у
виду да ми информишемо
грађане не само у новинама
које излазе недељно већ свакодневно, на нашем интернет сајту, као и на „Фејсбуку”
и „Твитеру”.
М. Глигорић

ФОТО-КОНКУРС „ПАНЧЕВЦА” И АГЕНЦИЈЕ „FLY FLY TRAVEL“

Поклањамо вам летовање у Грчкој
Драги читаоци, као што знате,
„Панчевац” је 13. априла прославио свој рођендан. Овог пута смо
одлучили да у месецу када смо
одували 146 свећица на торти,
слављеничко расположење поделимо и с неким од вас.
Да пређемо на ствар: као што
сам наслов каже – поклонићемо
вам осмодневно летовање у Грчкој! И то за двоје. Ову примамљиву награду додељује панчевачка пословница чувене компаније „Fly Fly Travel”, познате по
најјефтинијим авио-картама за
цео свет.
Добитник поклона летоваће с
још једном особом у Платамону
од 23. до 30. маја (полазак из Београда је 22. маја у 21 сат, а повратак у Београд 31. маја у раним јутарњим часовима). Поред бесплатног аутобуског превоза и смештаја у студиоапартману (седам ноћења), овај поклон
обухвата и излете у Солун и обилазак
Метеора, као и трошкове организације
путовања. Оно што морате обезбедити
сами, јесу храна и пиће и међународно
здравствено осигурање.
Да бисте баш ви освојили овај феноменалан поклон, потребно је да нам пошаљете најоригиналнију фотографију
на којој ће бити представљен лист
„Панчевац”. Узмите примерак новина и

фоткајте се на неком занимљивом месту, у необичној пози или у несвакидашњем „костиму”, снимите неко друго
обележје најстаријег недељника на Балкану, овековечите моменат када се информишете на нашем сајту, искористите новине како бисте направили неко
уметничко дело, па га фотографишите... Представите било шта што вас асоцира на ваш омиљени недељник. Пустите машти на вољу, будите оригинални и креативни и прикажите нам „Панчевац” онаквим каквим га ви видите.
Фотографије нам пошаљите најкасније до 30. априла на имејл адресу
nagrade@pancevac-online.rs
или редовном поштом на адресу Трг краља Петра I 11, с назнаком „за фото- конкурс”. Уз
фотографију доставите и своје
податке: име, презиме, адресу и
контакт телефон. Изузетно је
важно да уз све то приложите и
следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам
пропозиције фото-конкурса
’Панчевца’ и агенције ’Fly Fly
Travel’. Изјављујем да сам једини аутор / једина ауторка
фотографије коју вам достављам. Сагласан/сагласна сам
да достављену фотографију
имате право да користите и
објављујете без просторног и
временског ограничења и у
свему према својим потребама.”
Све пристигле фотографије
објавићемо на нашем сајту
www.pancevac-online.rs, као и
на нашој званичној „Фејсбук”
страници, док ће оне најмаштовитије бити представљене
и у штампаном издању „Панчевца”. По завршетку конкурса жири
сачињен од представника „Панчевца” и
агенције „Fly Fly Travel” одабраће најоригиналнију фотографију, чији ће аутор
освојити летовање. Име срећног добитника и победничку фотку објавићемо у
броју који ће бити у продаји 7. маја.
Поред најповољнијих карата за све
дестинације, „Fly Fly Travel” нуди и различите туристичке аранжмане, као и
индивидуална путовања по жељи сваког клијента, и то уз могућност плаћања на рате.
Уколико планирате летовање у Грчкој, Турској, Шпанији, Египту или било
где у свету, понуде погледајте на званичном сајту компаније www.flyflytravel.com или посетите панчевачку пословницу у Његошевој 5. Додатне информације се могу добити путем телефона 013/2580-987 и 060/7470-705,
имејл адресе pancevo@flyflytrvel.com,
као и на „Фејсбук” страници агенције.
Д. Кожан

Недостатак новца
одлаже поправку

Снимања на скенеру у Општој болници не обављају се
већ две недеље јер се апарат
покварио. Док је таква ситуација, хитни пацијенти се упућују у београдске установе, а
за остале болеснике је формирана листа чекања. Како
смо сазнали од др Небојше
Тасића, директора Опште
болнице, покварио се део скенера који се зове енкордер.
Овлашћени сервисер је проценио да је за поправку неопходно 980.000 динара, а установа за ту намену има обезбеђено 350.000 динара. Пошто
помоћ није стигла од оснивача, државе и града, Општа
болница ће морати сама да
набави новац за поправку.

– Једино што смо успели
да смислимо јесте да обезбедимо новац тако што ћемо
га скинути с других позиција. То није добро решење, јер
ће нам та средства недостајати када се појаве неки други кварови. Сваке године добијамо све мање новца за
одржавање опреме, а она је
све старија – објаснио је Тасић.
Он је додао да се на скенеру дневно обави око педесет
прегледа и да је он годинама
преоптерећен, због чега се
већ више пута кварио. Последњи пут се то десило прошле године, када је отказала
катодна цев.
И. П.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОБАРАЊУ РУКЕ

Ми смо међу најбољима
Шесту годину заредом Панчево ће бити домаћин најбољим српским обарачима руке. Елитно надметање у тој
атрактивној дисциплини биће одржано у недељу, 19.
априла, у Хали спортова на
Стрелишту.
Обарачи из целе Србије
још једном ће имати прилику да провере ко је у најбољој форми и ко се најбоље
припремио за државно првенство. Браниоци прошлогодишњих титула, апсолутни шампиони Србије за
2014. годину, јесу Иван Глиџић, левом и десном руком,
и у конкуренцији жена Борка Дакић из Панчева. Првенство Србије је организовано у женској и мушкој
конкуренцији, обарачи се
такмиче и левом и десном
руком, а подељени су по тежинским категоријама.
– Снага, техника, издржљивост, психичка спрема,
фокусираност и напорни,
редовни тренинзи неки су од
предуслова за успешно бављење овим спортом. Обарачи се месецима припремају
за неко такмичење, а борбе
трају најчешће само неколико секунди. Због тога је овај

спорт веома атрактиван и за
гледање и за учествовање –
рекао је Игор Костић из Савеза Србије за обарање руке.
Међу најбољима ће се наћи и наши суграђани. Марћело Русован је прошлогодишњи првак до 85 кг, док је

Милош Минић освојио сребрну медаљу у категорији
преко 105 кг. Првакиња државе је и Панчевка Борка
Дакић, а Јелена Новоселац
је тада заслужила бронзу.
Такмичење почиње у 16
сати, а улаз је слободан. Првенство Србије у спортском
обарању руке истовремено је
и квалификациони турнир
за формирање репрезентације Србије, која ће почетком јуна наступити на Првенству Европе у Бугарској.
С. Д.
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СТРАНАЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕМЕ

ХРАНА НАША НАСУШНА
Невероватно али истинито, чак се и пољопривредне теме могу наћи у центру
страначког интересовања, и то политичких партија различитих убеђења, а да ни-

је доба предизборне пропаганде и скупљања гласова по селима. Тако је ЛСВ
Ненада Чанка управо основао Лигу паора Војводине, Покрет социјалиста тврди

да од пољопривреде може да се живи и
апелује на подршку агробизнису, а Зелена странка се залаже за „зелену економију” и производњу органске хране.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

На паорима се увек сломе кола
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Осуда радикалске
реторике
Демократска странка је
осудила изјаву Смиљане
Гламочанин Варге с прошлонедељне конференције
за новинаре Српске радикалне странке, на којој је
она, између осталог, образлагала зашто би Трг Зорана
Ђинђића требало преименовати у Трг Слободана Милошевића.
– Оштро осуђујемо овакву
врсту реторике којој прибегава госпођа Смиљана Гламочанин Варга и подсећамо
суграђане да је странка коју
она тренутно заступа, СРС,
на свом скорашњем митингу у Београду палила заставе
ЕУ, САД, НАТО-а, као и Републике Хрватске, показујући тиме политичку незрелост и некомпетенцију у разумном схватању јасних
проевропских схватања и
начела грађана Србије. Уверени смо да грађани Панчева не деле овакве политичке
ставове и да негују добросуседске односе, те да јасно и
недвосмислено одбацују и
осуђују овакав испад локалне одборнице – рекао је
Станко Пужић, портпарол
ДС-а, на конференцији за

новинаре одржаној у четвртак, 9. априла.
Он је подсетио и да је од
локалних избора одржаних
2012. године Смиљани Гламочанин Варги „ово трећа
странка коју је променила”,
што говори о непринципијелности, те да се „мишљење
таквих особа, које се воде
чисто личним интересима, а
не интересима грађана” не
могу уважавати.
Демократе су овом приликом желеле да скрену пажњу и на још један важан
догађај за град, а то је да је
Управа за капитална улагања АП Војводине Панчеву
бесповратно доделила 20
милиона динара за уређење
Улице Николе Ђурковића,
чиме се, према речима
портпарола ДС-а, „полако
али сигурно приближавамо
коначној реконструкцији
некадашњег градског језгра”.
– Убеђени смо да ће по завршетку овог пројекта град
добити већу препознатљивост, те да ће се спајањем
старе и нове културе Панчеву вратити некадашњи сјај –
закључио је Пужић.

ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ

Тања Матејић члан
Главног одбора
Странка „Заједно за Србију”
одржала је изборну скупштину и изабрала Душана
Петровића за председника.
Потпредседници странке
постали су Миодраг Ђидић,
Бошко Ристић и Срђан
Срећковић, а за члана Главног одбора, који броји педесет петоро људи, изабрана
је и наша суграђанка Тања
Матејић.
Скупштина је дала пуну
подршку економско-развојном пројекту у шест тачака,
под називом „Запослимо
Србију”, који је предложио
Душан Петровић. Делегати

су потврдили „идеју регионализације и истинске самоуправе”, што је једна од
основних програмских одредница те странке, и подржали активности које би довеле до реформе Устава и
стварања регионалне државе.
Руководећи се принципима самоуправа, солидарност и Европа, странка
„Заједно за Србију” сматра
да само уколико се „милиони људи укључе у процесе
доношења одлука и решавања проблема, можемо
доћи до бољег живота”.

Наш суграђанин Јован Петровачки,
потпредседник
Градског одбора Лиге социјалдемократа Војводине, једногласно је изабран за заменика председника Лиге паора
Војводине, која је основана
прошле недеље у Кикинди.
Реч је о интересној организацији чланова ЛСВ-а који живе од пољопривреде, а она је
формирана ради ефикасније
борбе за остваривање права
паора у овој покрајини.
Оснивачком скупу је присуствовао и Ненад Чанак,

председник ЛСВ-а, који је
том приликом истакао да се
код нас „кола
увек сломе”
на паорима и
војвођанском
селу. Он је
подсетио и на
то да у овој
покрајини не
постоји ниједно село у којем није постављена табла с натписом „кућа на продају”.
„У војвођанском селу живи само онај ко се ту затекао.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Покренути зелену
економију

Од пољопривреде се
може живети

„Градски одбор странке Зелени Србије позива представнике градске власти да покрену програме за отварање
нових радних места и за подстицање самозапошљавања,
као и да донесу подстицајне
механизме за покретање зелених послова, као што су рециклажа, алтернативни или
обновљиви извори енергије, органска
храна
или еко-туризам, а да при
одобравању новца за смањење
незапослености
или за подршку предузетништву предност дају иновативним идејама у области зелене
економије, пре свега рециклаже и органске производње, као и у областима везаним за енергетску ефикасност, обновљиве изворе
енергије и за отварање других
зелених радних места”, каже
се у саопштењу ове странке.
Ова партија подсећа да држава издваја велика подсти-

цајна средства за стране инвеститоре и широм Европе
промовише домаћу јефтину
и образовану радну снагу,
уместо да тај новац усмери
домаћим произвођачима и
предузетницима који имају
интерес да у овој земљи остану трајно. Такође, ово може
бити шанса, посебно сада када ће велики број
људи остати без посла због предстојеће приватизације,
па да се отпремнине, уз подршку Града, уложе у нове послове и тако обезбеде и егзистенција и привредни развој.
„Умемо да зауставимо даље пропадање, ми нудимо
одрживе предлоге за будућност Панчева и Србије. Наш
предлог ће увек бити јединствен – одрживи развој који
обједињује заштиту животне
средине, социјалну и економску правду”, закључује
се у саопштењу Градског одбора.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

И тадићевци у нашој
скупштини?

Тамишки мост није
завршен
може назвати стазом за пешаке. Сведоци смо тога да
сваког дана велики број грађана прелази тај мост, а нарочито они који се у Панчево
враћају линијом број 108 до
некадашњег Радио ’Спектра’, па затим крећу пешице
у авантуру преласка моста”,
упозорава Градски одбор.
Нова странка сматра да реновирање моста није завршено све док се не изграде приступне пешачке стазе на обе
стране и апелује на градску
власт да то уради пре него
што неко од пешака настрада
приликом преласка моста.

Паорима требају системска
решења и јасна државна
стратегија у пољопривреди”,
каже се у саопштењу ЛСВ-а
издатом овим поводом.
Лига упозорава да „уколико се земља распрода или да
тајкунима у закуп на 15–20
година, одмах ће бити угашено бар 200 села у Војводини” и указује на неравноправан положај паора у односу
на увознике меса из земаља у
којима се генетички модификована храна користи за
исхрану стоке.

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

НОВА СТРАНКА

Градски одбор Нове странке овонедељним саопштењем скренуо је пажњу градским властима на једну опасну појаву после реновирања моста на Тамишу.
„Пре пола године замењен
је асфалт, урађене су нове
ограде, изграђене стазе за
пешаке на мосту... Међутим,
ни с панчевачке стране ни са
оне друге нису изграђене
приступне стазе за пешаке.
Постоји нешто налик на банкину, ширине двадесетак
центиметара, и то са оне небезбедне стране заштитне
ограде, што се свакако не

Млади одлазе из села не зато
што га не воле већ зато што у
њему немају
од чега да
живе. Мања
је
пензија
ономе ко је
цео
живот
радио мотиком
него
ономе ко никада ништа није радио. Држава на проблеме пољопривредника реагује тек када
дође до протеста или када се
паори запуте ка Београду.

Социјалдемократска странка
у Панчеву недавно је конституисала своје градске органе, а
на конференцији за новинаре
одржаној пред новим просторијама, у Улици Петра Драпшина, у уторак, 14. априла, о
даљим плановима у раду говорио је Срђан Миковић, председник Градског одбора.
– Сада ћемо бити у прилици
да у наредном периоду новим
снагама кренемо у окупљање
чланства и рад на свим нивоима. Имамо посланике и у републичком и у покрајинском парламенту, а трудићемо се да будемо присутни и у локалној по-

литици. Сви чланови Градског
одбора су целог свог живота радили за Панчево и Панчевце,
осећају локалне проблеме и зато ће акценат у раду бити на
ономе што се дешава у нашем
окружењу, како бисмо обогатили политички живот у граду и
околини – рекао је Миковић.
Он је напоменуо да СДС није
задовољан радом овдашње власти и да је могло да се уради
много више. О говоркању да би
тој партији могао да приђе и
неки од одборника из актуелног сазива панчевачке скупштине, Миковић је рекао да
„одређених назнака има”.

„У данашњем свету је
скоро немогуће наћи производе старих спорорастућих домаћих сорти воћа и
поврћа, или меса из аутохтоних сорти стоке”, каже
се у саопштењу
Савета за пољопривреду
Покрета социјалиста.
Та
странка сматра да „масовна производња
и ГМО производи полако
али засигурно трују милијарде људи” због све веће
употребе вештачких ђубрива, интензивног наводњавања и прскања против
инсеката и болести.
„Другим речима, пољопривреда је постала овисна од петрохемијске и
нафтне индустрије: када
се повећају цене нафте и
нафтних деривата, скачу
и наше цене хране”, подвлачи Покрет социјалиста и упозорава да нас та-

кав систем може „спустити на најниже гране од
када смо се спустили с
дрвећа”, јер се „животни
стандард неповратно погоршава”.
„Највећи број пољопривредника завршио је или
факултет
или средњу
ш к о л у .
Образовање
сматрамо једним од главних адута за бављење пољопривредом у будућности. Основни задатак локалних самоуправа данас
треба да се очитује кроз
подршку пољопривредним удружењима и успостављање регионалних
центара који би што брже
могли помоћи младима у
агробизнису. Они треба
да се кроз удружења боље
повежу и тако смање своје
трошкове
пословања”,
тврди овај савет.

ЧЕСТИТКА ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО
– РЕСТАРТ”

Не разарати
панчевачку традицију
Покрет „Доста је било – рестарт” упућује честитку најстаријем недељнику на Балкану поводом 146. рођендана, уз жељу да доживи најмање још толико
успешних
година.
Овом приликом желимо да
подсетимо да
наш локални
лист чека процес приватизације, који треба
да буде завршен до јула ове
године. Најискреније се надамо да ће се приватизација извршити на најбољи могући начин, да ће купац
имати добре намере и жељу
да задржи дух новина и подржи самосталност запослених, те да покаже да је
спреман да настави ову
дугу традицију. Уколико
се то не догоди, државу,
актуелну власт и њихову

Агенцију за приватизацију
сматраћемо одговорним за
разарање још једног културног добра, такорећи модерног, цивилизацијског
споменика грађеног скоро век
и по.
За читаоце
„Панчевца” и
наше суграђане
је најбитније да
новинарство у
нашем граду
буде независно
и да нас медији
отворено, тачно и реално извештавају о
томе шта се дешава у Панчеву, као и да буду критични према носиоцима јавне
власти.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

БРЗО И НЕКАКО ДОСАДНО

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Експресно гласање
постидело и неке у власти

Скандал у Инђији
Пише: Милош Васић

Функционери СНС-а
настављају да полажу
рачуне камери уместо
одборницима
Панчевачка Скупштина је у четвртак, 9. априла, за мање од једног сата
донела више од 30 одлука. Заседање
је сазвано пре свега како би локална
самоуправа испунила захтев Агенције за приватизацију да се претходна
одлука о приватизацији РТВ Панчева
измени тако што ће уз модел и метод
приватизације бити наведена и почетна цена за те медије.
Заинтересовани за власништво
над панчевачким радиом и телевизијом мораће да понуде бар 10,6 милиона динара, односно око 88.000
евра. Владан Кељевић, одборник Лиге социјалдемократа Војводине, позвао је локалну власт да на време
размишља о могућности да се у два
круга приватизације нико не јави с
понудом за куповину. Он је додао да
је питање да ли ће у том случају запослени моћи да преузму акције
свог предузећа и шта ће онда бити с
радницима РТВ-а.
Уследило је брзинско усвајање већег броја одлука без икаквог образложења и без расправе, што је изазвало
коментаре међу неким челницима
извршне власти. Било је недоумица
да ли да се неко од њих јави за реч и
образложи одређене предлоге, као и
коментара да Скупштина Панчева
покушава да обори рекорд јагодинске скупштине у брзини одлучивања.
На крају се јавио Рајко Мијовић,
шеф СДПС-а, уз коментар: „Нико се
не јавља, па ми се чини некако досадно”. Он је поводом усвајања извештаја о раду Градске стамбене агенције затражио да се убудуће организују посебне скупштинске седнице

ОДБОРНИЦИ
На почетку седнице је констатована оставка одборника ЛСВ-а
Оливера Петковића, кога је заменио страначки колега Марко Самарџић из Банатског Брестовца.
Јован Лазаревски, одборник
из Јабуке изабран на листи коалиције око СНС-а, обавестио је
Скупштину да иступа из одборничке групе напредњака и да ће
убудуће заступати ставове Демократске партије Македонаца, којој припада.
на којима би извештаји о раду градских предузећа били подробно анализирани. Додао је да му се чини како Скупштина олако прелази преко
свог основног посла, а то је да контролише рад фирми чији је оснивач.
Мијовић је затражио и да одборници
добијају биографије чланова надзорних одбора и директора тих фирми
да би знали кога бирају на те функције, односно шта су ти људи радили
раније и које су школе завршили.

Један од ретких момената у ком су руке биле спуштене
Милош Веселинов (ЛСВ) подржао је ове предлоге и додао како би
морао да се промени однос директора јавних предузећа према Скупштини тако што ће убудуће они
образлагати своје извештаје или
планове рада пред одборницима који их бирају.
Његов страначки колега Кељевић
је пре усвајања одлуке о кредитном
задужењу града од 423 милиона динара за финансирање капиталних
инвестиција питао због чега ти послови нису завршавани претходне
три године како би се избегло задуживање буџета. Он је приметио да
није случајно што се различити послови у граду и селима планирају
баш током предизборне године.
Најкрупнија од тих инвестиција је
куповина зграде вртића „Бајка” на
Котежу за потребе „Дечје радости”, а
планирано је да се на то утроши 140
милиона динара. Веселинов је нагласио да лигаши нису против повећања броја места у вртићима, али је
већника за образовање Миодрага Радојковића питао да ли је досадашњи
закуп објекта могао да буде настављен, а да се за тај новац изгради вртић на Стрелишту.
Радојковић је одговорио како је
„Марфин банка”, која је власник
зграде, ставила локалну самоуправу
пред избор да купи „Бајку”, или да се
исели из ње у октобру, када истиче
закуп. Он је нагласио да закуп кошта
3.200 евра месечно, те да је током
преговора с банком цена већ снижена за 20 милиона, уз очекивање да ће
она на крају бити још нижа. Већник
је нагласио како ће „Дечја радост”
постати власник и локала у том
објекту, од чијег изнајмљивања ће
моћи да остварује приход.
Међу изгласаним одлукама је и
она која ће омогућити да Дирекција
за изградњу и уређење Панчева
ускоро у делу зграде „Урбанизма”
угости Галерију савремене уметности Културног центра, како би она
могла да ради док се не пронађе неки трајни смештај за један од најзначајнијих делова те установе културе. Одборници су изабрали Бранислава Ровчанина за директора Туристичке организације Панчева и

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

О водоводу и канализацији
Тражи се помоћ
од Покрајине
Панчевачка извршна власт одобрила
је у среду, 15. априла, учешће Града
на конкурсу за суфинансирање пројеката изградње и реконструкције
објеката водовода и канализације који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Панчево ће пријавити три пројекта, за које ће из војвођанског буџета
тражити око 18,5 милиона динара.
Први од њих се односи на изградњу
фекалне канализације у стамбеном
делу Кудељарског насипа и заврше-

так мреже за отпадне воде која је већ
у изградњи у том делу Панчева. Град
је у буџету за ове послове већ планирао 15 милиона динара, а од Покрајине ће тражити још пет милиона.
Друга два се односе на изградњу
уличне фекалне канализације у
Омољици и инвестиционо одржавање шахтова и замену вентила на водоводу у Банатском Новом Селу. Први пројекат ће коштати 19,5 милиона динара, а од покрајинске власти
се очекује 13 милиона, док се за одржавање новосељанског водовода очекује 400.000 динара од близу
700.000, колико ће наведени радови
стајати.
Д. В.

усвојили извештаје о раду градских
културних установа.
Упркос наведеним дискусијама у
скупштинској сали, СНС је наставио
праксу која би се могла назвати поносно омаловажавање Скупштине. Наиме, Немања Ротар, директор Културног центра, на конференцији за новинаре након седнице изнео је резултате рада те установе у протеклој години. Предоченим чињеницама се он и
странка чији је члан могу поносити,
али је и даље нејасно због чега панчевачки напредњаци истрајавају у томе
да не уважавају Скупштину у којој сами седе, па њихови функционери извештаје о раду не подносе одборницима који су их изабрали, већ новинарима.
Д. Вукашиновић

Овога пута није ишло како треба.
Биће чупања ушију, летеће перје,
пљуштаће шамари. Српска напредна странка, наиме, не сме да производи шкарт; мора да побеђује стално и увек. Сваки пораз, чак и најмањи неуспех, они доживљавају
као катастрофу и почетак краја. То
није баш најјасније: са оволиком
већином у парламенту могли би себи да дозволе да се ту и тамо оклизну; да понека локална самоуправа
и не буде под њиховим копитом.
Али не: има неки мали радикалски ђаво који им не да мира, који
их тера да чачкају тамо где им то не
треба и где чак ни шансе немају.
Промукоше од понављања да Демократска странка (њени остаци, то
јест) има неких шест одсто на републичком нивоу, па би – према томе,
кажу они – требало уподобити и
остатак државе, пре свега Војводину. То што садашње коалиције на
власти у Војводини и неким локалним самоуправама имају стабилну
већину до наредних локалних (и
покрајинских) избора – њима не
значи ништа. То запело, па запело.
Овога пута, ових дана наиме, на
ред је дошла Инђија. Тај миран и
успешан сремски градић данима је
под притиском криминалних типова и црних џипова; трају пријатељска убеђивања, обећавања и претње,
како чујем. Идеја би била – ако сам
добро разумео – да се садашња градска власт смени путем „прекомпоновања” већине у Скупштини града,
дакле ангажовањем прелетача и
превртача, сасвим голубарски. Напетост је расла, да би кулминирала

инцидентима у уторак и среду, када
је неки магарац физички напао Владу Јешића, новинара и (ето, случајно) брата Горана Јешића, потпредседника ДС-а.
Влада Јешић је мој друг и колега;
то је, ако се сећате, онај момак кога
је Веља Илић на ТВ „Аполу” у Новоме Саду ономад ударио копитом у
живом ТВ преносу. Десило се – на
сву срећу – да су неки познаници били у близини, па је нападач ускочио
у аутомобил и побегао, али тек пошто су усликали и њега и аутомобил.
Испало је да је возило изнајмио кандидат СНС-а за градоначелника Инђије, неки Владимир Гак; ко је возио
и напао Јешића, још не знамо, али
то не би требало да буде неки проблем органима. Цео скандал на путу
је да се оконча, јер је Српска напредна странка у среду одустала од покушаја да смени локалну власт у Инђији. Подвили су реп и повукли се –
засад. Е, зато ће да бриде уши и лети
перје: усрали су као ћуран мотку.
Занимљиво је још нешто: полиција је у среду привела Владу Јешића, оштећеног. Екипа из Београда притискала га је, каже ми он, да
промени исказ; нудили су му полиграф (а зашто?). Влада, паметан
дечко, рекао им је да све може чим
стигне његов адвокат. Није добио
решење о задржавању, а локални
полицајци жалили су се да страдају јер су професионално радили посао.
Наставак очекујемо, а шта ће Вучић да ради незграпним оперативцима с лица места, не желимо ни
да знамо.

НАША АНКЕТА
КАКО ЈЕ ДАНАС БИТИ НОВИНАР У СРБИЈИ?

Да се мисли својом главом

З. СПРЕМО

И. ПРЕДИЋ

Медији и запослени у њима су ту да
јавности не прећуте зло, као и да буду слуге истини. Тачна информација
и брзина њеног протока основни су
постулати новинарства. У ери нових
технологија медији мање-више личе
једни на друге, али зато и јесте лепо
кад вам у мору истих људи верују.
Будући да је „Панчевац” ове недеље прославио 146. рођендан, о овој
теми говоре новинари-уредници у
нашем листу.
ЗОРАН СПРЕМО:
– Стара изрека каже да у сваком рату прво настрада истина. Бити новинар у таквим околностима равно је
Сизифовом послу. А „рат је доба кад
паметни заћуте, будале проговоре, а
фукара се обогати”. И судећи по тој
мисли, коју приписују Иви Андрићу,
Србија је и дан-данас у рату. Зато се и
истина, односно камен који ми новинари покушавамо да изгурамо на врх,
увек изнова скотрља на дно. Мада би и
многим данашњим новинарима, ради
менталног здравља нације, требало
одузети право да се тако представљају.
ИВАНА ПРЕДИЋ:
– У држави у којој партитократија
јача, а остали системи се урушавају,
није лако бавити се ниједним послом.
Бити новинар данас је веома ризично.
Слобода изражавања нам је одузета и
због тога је на медијском небу све мање новинара који мисле својом главом и који смеју гласно да критикују.
Такви се скидају с програма, а простор се даје „држачима микрофона” и
партијским послушницима. У таквој
атмосфери нема места критичком

Д. ВУКАШИНОВИЋ

Ј. ФИЛИПОВИЋ

ставу, анализи и формирању јавног
мњења. Ипак, као новинарка најстаријег недељника на Балкану, могу рећи да је „Панчевац” једна од ретких
редакција у којима не постоје цензура
и притисци и где је новинарима допуштено да мисле својом главом.
ДРАГАН ВУКАШИНОВИЋ:
– Ако изузмемо ратно стање и елементарне катастрофе, боља времена
за новинарство од ових сада тешко се
могу пожелети. Ова оцена ослоњена
је на старо правило да је само лоша
вест добра вест, јер је таквих напретек. Парадоксално изгледа, али истовремено су ови дани лоши за новинаре, јер им је статус све гори због пада
стандарда и повећања притиска који
преко власника медија долазе из центара политичке и економске моћи. То
се на свакодневном језику назива
цензуром, а по речима Јоханеса Хана,
представник ЕУ за проширење, наводно је тешко доказиво у нашем случају. Нарочито ако вам не одговара да
видите очигледно.
ЈОРДАН ФИЛИПОВИЋ:
– У околностима таблоидне и
удворичке медијске сфере није једноставно бавити се новинарством ни
у локалним размерама. Рецимо, овдашње јавне личности нису спремне
да суштински прихвате критичку
мисао иако се за то декларативно залажу. Можете некога сто пута похвалити, а једном му указати на грешку
и постаћете му смртни непријатељ.
Данашњем „Панчевцу” сигурно се
може и штошта замерити, али нешто
је непобитно: увек је отворен за нај-

Д. МЛАДЕНОВИЋ

М. ГЛИГОРИЋ

болније теме, као и за сваког ко жели
да изнесе неки проблем, све и да је
„заратио” с највећим моћницима.
ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ:
– Бити новинар у Србији данас?
Искрено, то баш и није посао из снова. На срећу, пишем о културним дешавањима, и то у граду који има изузетно развијен културни живот. Ту
чињеницу настојим да истакнем сваки пут када некоме ко није одавде
покушам да објасним Панчево. А када вам неко каже да се овде ништа
занимљиво не дешава, не верујте му!
Једва да има дана у недељи када нисам на некој изложби, представи,
концерту, књижевној вечери, трибини... Има ту осредњих програма, али
и догађаја који вас истински помере.
МИХАЈЛО ГЛИГОРИЋ:
– Стање у српском новинарству је
из месеца у месец све горе. Све је мање храбрости да се отварају крупне и
важне теме, а све је више аутоцензуре, ћутања, тенденциозног и необјективног извештавања, навијања за одређене политичаре и политичке опције, као и затварања очију пред
мућкама, бахатим понашањем политичара и корупцијом. Проблем је и
то што у Србији више нема медија
који није таблоидан, изузев „Политике”, листа „Данас” и „Вечерњих
новости”. Смета ми и то што се када
је реч о информисању о криминалу,
често пише и извештава претерано
сензационалистички и крше све норме људскости, морала и новинарске
професије.
Анкетирао С. Дамјанов
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НАЈАВА НОВЕ ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗГРАДЊИ У ПРАКСИ

„Дани Вајферта”

ПОМАК НАБОЉЕ

Туристичка организација
Панчева најавила је да ће ове
године покренути нову градску манифестацију – „Дани
Вајферта”, посвећену Ђорђу
Вајферту – индустријалцу,
банкару, филантропу и једној од најзначајнијих фигура
у новијој историји Панчева и
Србије. Централни део догађаја под називом „Место
одакле је све почело” заказан
је за 12. и 13. јун у Улици Николе Тесле, покрај старе Пиваре. Намера организатора је

пови и сајам старих заната,
чији је циљ да врати дух
предузетништва који је Вајферт неговао.
– Хоћемо да Панчево Србији и свету преставимо на
потпуно другачији начин и
надамо се да ће ова манифестација временом постати
локални бренд – изјавио је
Бранислав Ровчанин, директор ТОП-а.
Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, истакла је да је ло-

да се промоцијом личности
и дела најпознатијег члана
породице Вајферт истакну
туристички, културно-уметнички и привредни потенцијали Панчева.
На конференцији одржаној у уторак, 14. априла, где
је најављена ова манифестација, речено је да ће у склопу
„Дана Вајферта” бити промовисана нова туристичка
рута, одржани концерти изложбе, пројекције филмова
и предавања, те стручни ску-

кална самоуправа одлучила да
буде покровитељ ове манифестације због тога што се Панчево дичи Ђорђем Вајфертом,
који је оставио дубок траг у
нашем граду. Додала је како
се очекује да „Дани Вајферта”
доведу туристе у наш град.
Она је рекла да ће ова манифестација бити део обележавања двају јубилеја – 220
година занатства у Панчеву и
110 година од одржавања прве привредне изложбе у Народној башти.

НОВО УДРУЖЕЊЕ У АГРАРУ

За развој пољопривреде
Група стручњака из области
пољопривреде формирала је
у среду, 15. априла, у Привредној комори Београда,
Развојну академију пољопривреде Србије – организацију чији је циљ да унапреди
домаћу примарну производњу, прерађивачку индустрију
и пратеће гране привреде.
За председника организације изабран је др Драго Цвијановић, професор на „Унион
универзитету” у Београду.
Он је изјавио како је
основна замисао оснивача да
се у производном ланцу пољопривреде интересно повежу примарни произвођачи,
институти, те они који се баве дорадом, прерадом и пласманом производа.
– Наша замисао је да све
што Србија има од нових хибрида, сорти и раса што пре
дође до произвођача и да се
обави озбиљна реонизација и
регионализација пољопри-

вреде. Академија је основана
да би људи који су познати
стручњаци не само у Србији
него и ван ње допринели да
се покрене озбиљна пољопривредна производња уз поштовање савремених захтева
тржишта – квантитет, квалитет, континуитет, контрола и
конкурентност – истакао је
Цвијановић.
Нагласио је да је агротуризам најбољи начин индиректног извоза наших производа које не можемо да направимо у довољним количинама за страно тржиште
попут проје, домаћих кобасица, чварака и осталих месних прерађевина, џемова,
ракије, вина и других производа домаће радиности.
Због тога је планирано да
се у селима направе одговарајући смештајни капацитети како би сељаци могли да
понуде ове изванредне производе својим гостима.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ У ПАНЧЕВУ

Посета „Утви”
Председник Србије Томислав Николић дошао је изненада у четвртак, 9. априла, у
предузеће „Утва авио-индустрија”. Током посете која је
из председниковог кабинета
пословодству фабрике најављена свега два-три сата раније, Николић је обишао
производне погоне фабрике
авиона и хале срушене током
НАТО бомбардовања.
Николић је на челу посебног савета Владе Србије формираног да се бави развојем
наше војне индустрије, а менаџмент предузећа га је упознао са стањем фирме, производним могућностима и
пословима који су у току.
Фабрика авиона „Утва” је у
поступку приватизације, а

као најозбиљнији кандидат
за будућег власника важи државно предузеће за трговину
наоружањем „Југоимпорт”
СДПР. Та фирма је преузела
одговорност за панчевачку
авио-индустрију још 2008.
године. Најкрупнији реализовани посао отад била је
производња 45 школских
авиона „ласта” за ирачку и
српску војску.
Током последње три године запослени у том предузећу
наслушали су се разних обећања. Најкрупније од њих је
било да ће „Мубадала” из Уједињених Арапских Емирата у
„Утви” производити авионске
делове за „боинг” и „ербас”.
Од тог обећања је прошло
више од годину дана.

Рокови за издавање
дозвола се сада
поштују
Министарство
обавило две
контроле у Панчеву
Месец дана након почетка
примене новог Закона о планирању и изградњи, могло би
се рећи да су на добитку и инвеститори и локална самоуправа, мада Министарство саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре још увек није
донело сва подзаконска акта
неопходна за примену овог
прописа. Тако би се могло сумирати оно што је Синиша
Јанковић, градски секретар за
урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове,
рекао у разговору за „Панчевац”.
– Претходних тридесетак
дана посматрам као период
уходавања Секретаријата и
јавних предузећа у смислу сарадње и поштовања рокова
прописаних законом. Мислим да се то све доста добро
одвија, јер проблеме исправљамо „у ходу” и сви послови
се обављају на време, како је
прописано. Укупно гледано,
ситуација са издавањем дозвола је боља него раније баш
због тога што се некад рокови
нису поштовали, а сада их се
сви стриктно придржавају. То
је веома добро за грађане, јер
нема чекања, па самим тим
ни потребе да се интервенише
како би се процедура убрзала
– оценио је Јанковић.
Статистика говори да су током марта издате четири грађевинске дозволе од седам
поднетих захтева. Један до
њих је одбијен, а три су одбачена закључком, што значи да
подносиоци имају рок од 30
дана да допуне захтев и наста-

ве процедуру тамо где је она
застала, без икаквих додатних
трошкова. Јанковић је напоменуо како је у закључку о одбацивању захтева таксативно
наведено шта инвеститори
треба да додају, па им је посао
знатно олакшан.
Када је реч о добијању локацијских услова, свих седам
захтева поднетих протеклог
месеца је одбачено, али ће они
такође моћи да буду допуњени, а процедура настављена. У

седам позитивно решено, а
пет је одбачено.
Јанковић је рекао да сви
инвеститори могу добити помоћ од Секретаријата како би
припремили сву неопходну
документацију. Нагласио је
како је најбоље да им пројектанти благовремено направе
идејна решења, јер је то најбољи начин да се сви могући
проблеми унапред превазиђу.
Саговорник „Панчевца” изјавио је да је у Секретаријату

је овом званичнику предочено како се очекују одређени
проблеми у комуникацији с
покрајинским и републичким
предузећима која треба да дају одређене сагласности, а пре
свега са „Путевима Србије” и
„Водама Војводине”. Ракић је
обећао да ће с државним фирмама бити обављен још један
разговор о томе.
Јанковић је напоменуо да
Министарство још увек није
донело подзаконска акта која

Да ли је садa лакше срушити или изградити кућу?
истом периоду затражено је
осам такозваних малих дозвола за које није неопходно издавање локацијских услова, а
седам их је добило позитиван
одговор Секретаријата. Наш
саговорник је ову статистику
допунио подацима о томе да
је било 13 захтева за издавање
употребне дозволе, од којих је

два пута у контроли био Милан Ракић, помоћник министарке Зоране Михајловић.
Он је затражио да се захтеви
за издавање дозвола не примају на шалтеру Услужног
центра, већ да за то буде уређена посебна просторија у
Градској управи. Градски секретар за урбанизам каже да

регулишу локацијске услове,
израду урбанистичких пројеката и препарцелацију. Додао
је да се Секретаријат сналази
некако и без ових докумената
како би могао да издаје дозволе, али је упутио ургенцију
кабинету Зоране Михајловић
да и ови нижи правни прописи буду што пре донети.

РЕАКЦИЈА НА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПАНЧЕВА

Примедбе на процедуру
Зорана Владу изнела
озбиљне оптужбе на
рачун Управног
одбора ТОП-а
Скупштина града је на прошлонедељној седници, на
предлог Комисије за Кадровска питања, за директора Туристичке организације Панчева изабрала Бранислава
Ровчанина, дипломираног
економисту и дотадашњег вршиоца дужности директора те
установе. „Панчевцу” се потом јавила Зорана Владу,
претходна директорка ТОП-а
и Ровчанинова противкандидаткиња, да би изнела примедбе на то како је Управни
одбор туристичке организације спровео јавни конкурс за
избор директора.
Она је најпре оценила да је
само објављивање конкурса
било недовољно транспарентно, јер је он објављен на сајту
Националне службе за запошљавање и у дневном листу
„Данас”, али не и у локалним
медијима.
– Претпостављам да је законска форма задовољена,
али поступак ипак није био
довољно јаван. Ја сам за конкурс чула од пријатеља из
другог града који су оглас видели у листу „Данас”. Зашто
конкурс није објављен у локалним медијима како би велики број Панчеваца могао да
га види? На тај начин је великом броју туризмолога ускраћена могућност да се јаве и да
неко од њих дође до посла.

Сигурна сам да неки од њих
имају добре идеје за развој туризма у Панчеву – изјавила је
Зорана Владу.
Она је додала да се пријавила само зато да би указала на
овакав начин унапред договореног избора директора установа и предузећа чији оснивач је Град.
– Ово ме је подсетило на избор претходног директора Народног музеја Панчева када је
конкурс објављен само у Националној служби за запошљавање, те практично нико
није имао прилику га види и
пријави се. Организација
Транспарентност Србија је то
навела као лош пример начина избора на јавну функцију –
рекла је наша саговорница.

Зорана Владу је ставила
примедбу и на то што нигде
није могло да се види образложење због чега је УО ТОП-а
изабрао Ровчанина а не њу,
упркос свим референцама које има. Навела је да је завршила постдипломске студије из
области пословних система у
туризму, те да је тренутно на
Универзитету „Сингидунум”
докторанд на теми туристичког менаџмента. Додала је да
је шест година водила ТОП, а
током последње три године
свог мандата спроводила је
два прекогранична пројекта с
румунским партнерима чија
укупна вредност је изнад милион евра.
– Уз конкурсну документацију поднела сам план и про-

грам рада ТОП-а за наредне
четири године који је у складу
са свим савременим трендовима у туризму, а позната ми
је проблематика те привредне
гране у Панчеву, као и само
предузеће које сам водила
шест година. У Статуту туристичке организације пише да
Управни одбор треба да сачињавају еминентни стручњаци
из области туризма. Председник тог органа је конобар у
Културном центру, а једна
чланица пензионерка. Обоје
имају средњу школу, па ми
није јасно како су они могли
меродавно да одлучују о кандидатима с високом школском спремом – нагласила је
Зорана Владу.
Она је навела да је пре непуних годину дана разрешена дужности директора ТОП-а као
технолошки вишак уз исплату
одговарајуће отпремнине. Додала је како то значи да овој
установи директор не треба и
да по закону он не може бити
изабран наредних шест месеци, а упркос томе, на истој седници Скупштине постављен је
нови вршилац дужности у лику
Бранислава Ровчанина.
Председник Управног одбора ТОП-а Никола Ђорђевић
пристао је да о овоме говори
за „Панчевац”, па ћемо у наредном броју листа имати и
другу страну у овој причи.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ПОКРЕНУТА КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА

ЗАВРШЕНА ТРЕКИНГ ЛИГА

ОТРОВ НЕ ЗНА ЗА РАЗЛИКУ!

Пређено
327 километара

Све чешћа
угинућа
строго заштићених
и заштићених врста
животиња

Прошлог викенда је одржана
последња етапа осме сезона
Трекинг лиге Војводине–Србије. На обронцима Фрушке
горе, у организацији панчевачког Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн”, маратонци су се надметали на брдској деоници
дугој 58 километара. Временске прилике нису погодовале свим такмичарима, али
упркос температури високој
за ово доба године, већина
њих је савладала целу стазу.
У сезони 2014. у лиги је
учествовало 45 маратонаца

Неправилна
употреба пестицида
има негативан
утицај на
здравље људи
Светски фонд за природу
(WWF) покренуо је кампању
за одговорно коришћење пестицида у природи под називом „Чујте и не трујте! Орао
пао”, коју су подржали Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински завод за заштиту природе, Завод за заштиту природе Србије, Друштво за заштиту птица Србије и Јавно предузеће „Војводинашуме”. Тим
поводом је прошле недеље
одржана конференција за медије у Покрајинској влади, на
којој су говорили др Слободан
Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Соња Бађура из WWF-а
Србија и Марко Туцаков из
Покрајинског завода за заштиту природе.
Повод за ову иницијативу
су све чешћа угинућа строго
заштићених и заштићених врста животиња која су последица тровања пестицидима, а
међу њима је највише орлова
белорепана. Резултати мониторинга Светског фонда за
природу из 2014. године (подручје Специјалног резервата
природе „Горње Подунавље”)
показали су да су на овој територији живела 22 гнездећа
пара строго заштићеног орла
белорепана и да се њихов број
преполовио прошле године –
осам је угинуло од тровања
пестицидом који садржи кар-

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
Неопходно је хитно зауставити тровање, јер је живот сваке птице драгоцен
бофуран. Вреди истаћи да,
премда је годишњи прираштај ове значајне птице око
50 белорепана у читавој Србији, од тога само њих пет достигне полну зрелост и доживи период репродукције.
Фатални исход
Према речима Соње Бађуре,
неопходно је хитно зауставити тровање, јер је живот сваке
птице драгоцен. Она је истакла да од последица тровања
страдају и остале животиње,
као и да неправилна употреба
пестицида има негативан утицај на здравље људи. Представница Светског фонда за
природу упозорила је грађане
да је тровање које доводи до
фаталног исхода строго заштићених врста кривично дело, за које су законом предвиђене високе новчане, али и затворске казне.
С друге стране, др Слободан
Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, рекао је да је у случаје-

вима тровања ретких и законом заштићених животиња
потребна брза и координирана реакција надлежних институција. Истакао је да у оваквим ситуацијама покрајинска инспекција сарађује с полицијом и удружењима за заштиту природе и подсетио да
Покрајински секретаријат заједно с Покрајинским заводом
за заштиту природе, управљачима заштићених подручја и
другим партнерима годинама
развија мрежу наменских хранилишта за ретке врсте птица
грабљивица у Војводини.
Ризик је све већи
Закључак прошлонедељног
скупа је да је једна од битних
компонената ове кампање рад
с полицијом и тужилаштвима, јер је од јуна прошле године карбофуран забрањен и
надлежни органи морају да
примене закон и да казне све
који га крше коришћењем недозвољених препарата. Учесници су се сложили и с тезом
орнитолога Марка Туцакова

да све нас треба да забрине то
што се у Србији све више употребљавају пестициди. Како
је рекао, што их шири круг
људи користи, то су чешће погрешне употребе и злоупотребе, због којих су последице по
људско здравље, природу, ресурсе које свакодневно користимо, а посебно по живи
свет, све веће. Туцаков је напоменуо да је тровање дивљих
животиња само мали, једва
видљиви део кобних учинака
хемикалија које се користе у
пољопривреди.
Како би се подигла свест
грађана о одговорном коришћењу пестицида, биће организоване и трибине за ширу
јавност, а за основце је осмишљен интерактивни час биологије посвећен заштити орла
белорепана. У оквиру кампање „Чујте и не трујте! Орао
пао” активиран је телефон за
пријављивање случајева угинућа дивљих животиња:
063/153-83-85, а информације ће бити прослеђене надлежним службама.

ДОНАЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Поправљање културе
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину је ове године, први пут откако је у Војводини успостављен орган који
треба да води бригу о младима, расписао конкурс за санацију, адаптацију и опремање
простора за рад омладинских
организација, организација за
младе, омладинских домова и
домова културе. Ресорни секретаријат је у овој години
обезбедио буџет од петнаест
милиона динара за набавку
техничке опреме, извођење
радова и куповину канцеларијског намештаја. У складу с
тим, покрајинска секретарка
за спорт и омладину Мариника Тепић уручила је прошле
недеље уговоре победницима
наведеног конкурса, а међу
њима је и дванаест пројеката
панчевачких владиних и невладиних организација.
Према речима Маринике
Тепић, циљ овог програма је

и рекреативаца, а укупна
дужина свих шест пређених стаза била је 327 километара. У генералном пласману код маратонаца треће место припало је Рези
Карими из Новог Сада,
друго је заузео Драган Вулетић из Београда, а победник овогодишње Трекинг
лиге био је Ламброс Худелудис, члан Планинарскоалпинистичког клуба „Матерхорн”. Код жена је, као
и прошле године, прво место заузела Гордана Хорват
из Новог Сада.

да се обезбеде бољи услови за
рад омладинских домова,
омладинских организација и
организација за младе и да се
домовима културе у мањим
местима врати стари сјај.
– На конкурс је пристигло
преко 160 пријава, што показује да смо ми у Секретаријату

још једном, као и у протекле
три године, када смо издвојили
посебне конкурсе за бригу о репродуктивном здрављу и за
превенцију насиља и дискриминације, препознали још један од горућих проблема у раду омладинских организација.
И то не само у раду омладин-

ДОБИТНИЦИ ИЗ ПАНЧЕВА
Међу победницима конкурса су и домови културе и организације с територије града Панчева: ДК „Кочо Рацин” у Јабуци (набавка сценске опреме – 290.000 динара); УГ „Банатска
акција” (техничко опремање удружења –
250.000 динара); ДК „3. октобар” у Банатском Новом Селу (опремање омладинског
клуба – 345.000 динара); Омладинска организација Глогоњ (опремање омладинског
простора – 175.000 динара); удружење „На
пола пута” (опремање радног центра –
100.000 динара); удружење „Препознај себе”

(радна акција – 300.000 динара); КУД „Веселија” из Глогоња (набавка техничке опреме – 130.000 динара); Медицинска школа
„Стевица Јовановић” (санација свлачионице
– 500.000 динара); ДК „Младост” у Глогоњу
(санација летње позорнице – 220.000 динара); ДК „29. новембар” у Старчеву (опремање уметничке радионице за децу – 60.000
динара); удружење „Тибискус” (опремање
удружења – 175.000 динара) и Дом омладине Панчево (прослава јубилеја – 150.000
динара).

ских организација него и у раду домова културе, који су у
мањим местима некад били
центар окупљања младих, једини извор њиховог културног и
забавног живота, а данас су махом запуштени и заборављени.
Желели смо да им вратимо њихову улогу, како би они поново
постали важна места у одрастању и сазревању младих, али и
места у којима се развијају
здрави стилови живота – рекла
је покрајинска секретарка на
свечаности одржаној у згради
владе Војводине.
Током одлучивања о додели
средстава по овом конкурсу
водило се рачуна о равномерној расподели између невладиних организација и установа. Буџетом од 15 милиона
динара финансираће се 63
пројекта – седам милиона је
намењено установама и локалним самоуправама, а осам
милиона удружењима грађана. Предност су добили они
програми чији је приоритет
опремање, санација и адаптација омладинских домова и
домова културе у мањим насељеним местима. Ове године је
уведено приговорно право и
на овај конкурс су стигла три
приговора, од којих је један
позитивно решен, у корист
оштећене стране.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Дођите и изаберите
У петак, 17. априла, од 11
до 15 сати, у Техничкој
школи „23. мај” у Браће Јовановић 89 биће одржан Са-

Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”.
Сајам је првенствено намењен ученицима осмог

јам образовања. На њему ће
учествовати Техничка школа „23. маj”, Гимназија
„Урош Предић”, Економско-трговинска школа „Паја
Маргановић”, Електротехничка школа „Никола Тесла”, Медицинска школа
„Стевица Јовановић”, Машинска школа Панчево и

разреда и на њему ће свака
средња школа на креативан
и ученицима интересантан
начин представити своје
образовне профиле. Према
речима организатора, идеја
је да се будућим средњошколцима помогне да што
лакше и успешније одаберу
будућу струку.

У НЕДЕЉУ, 19. АПРИЛА

Кување рибље чорбе
„Пан ловац плус” и „Куварско друштво” у недељу, 19.
априла, организују такмичење у кувању рибље чорбе, које ће бити одржано на платоу код Зелене пијаце, испред УР-а „Боемска прича”.
Скуп такмичара је у 9.30,
а такмичење почиње сат касније. Кува се до 13 сати, а

потом следи проглашење
победника. Нема котизације, учесници сами доносе
неопходан материјал за
чорбу, а организатор је
обезбедио десет вредних награда.
Телефони за информације и пријаве су 064/93-92293 и 013/333-221.

Цењени потрошачи и суграђани,
обавештавамо вас да ће у периоду од 14. IV до 17.
IV 2015. године и од 20. IV до 23. IV 2015. године,
у времену од 7 до 15 сати, бити обављани радови
на електроенергетским објектима, у власништву
„Електромрежа Србије” (ЕМС). Том приликом ће
доћи до искључења трафостаница које снабдевају
Панчево електричном енергијом, што ће довести
до смањења поузданости електроенергетског система града Панчева и насељених места Старчева,
Омољице и Иванова.
Док се буду обављали радови могућа су искључења појединих делова града и насељених места.
Обавештење о терминима искључења с називом
локација, грађани Панчева и насељених места добиће путем медија.
Да би се смањио број и дужина искључења молимо наше потрошаче да у наведеном периоду максимално рационално користе електричну енергију
како би се спречили испади водова услед преоптерећења.
Захваљујемо на разумевању,
ЕД Панчево
(ф-610)
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ХРОНИКА

Наша служба годишње превезе преко 150 пацијената у
београдске центре ради уградње стента.
Др Мирослав Тепшић,
начелник Службе хитне медицинске помоћи

СВЕ ВИШЕ СРЧАНИХ УДАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Д. Јоцовић

Дивљи лук злата вредан
Сремуш
Ова биљка из породице
лука код нас је позната и
под називима: дивљи лук,
медвеђи лук, цријемуш,
сријемуж, цремош или
скрембош. Мада је у питању дивља биљка, врло је
јестива, садржи велику
хранљиву вредност и доста лековитих састојака.
Сматра се да би људи били потпуно здрави кад би
га редовно јели. Широког
је спектра деловања, а пре
свега је природни антибиотик. Многи не знају како
изгледа, нити колико је
лековит. Иако је прилично здравији од белог лука,
многи га избегавају због
јаке ароме. Сремуш је богат етарским уљима,
вредним минералним солима, шећером, Це-витамином и каротеном.
У народу постоји уверење да ниједна биљка не
чисти тако добро систем
за варење и крв као сремуш. Сматра се да помаже
и код повишеног крвног
притиска, инфекције црева, грипа, грознице, повећаног нивоа холестерола,
повишених триглицерида,

артериосклерозе, несанице, несвестице, проблема
са желуцем, гастритиса,
анемије, бронхитиса и астме. Идеалан је за старије
људе јер лечи низ проблема од којих они често пате, а не препоручује се
трудницама и дојиљама.
У природи се млади листови сремуша могу наћи
само током априла и маја,
a добри су док биљка не
процвета. Замрзавањем
или сушењем се губе лековита својства. Луковице
се скупљају у летњим и јесењим месецима и служе
за справљање различитих
лековитих препарата. Код
брања листова сремуша и
вађења луковица треба
бити опрезан зато што је
он по изгледу сличан
отровном мразовцу, ђурђевку и чемерици. Ниједна биљка која је слична
сремушу не мирише на
бели лук, па се зато треба
ослонити на своје чуло
мириса. У кулинарству се
користи као салата, намаз, зачин у чорбама или
куваним јелима, а може
се јести и сам. Представљамо вам рецепт за брз и
лак намаз.

Намаз од сремуша
Потребно: једна веза сремуша, 100 грама немасног крем сира,
100 грама немасног јогурта, свеж босиљак, со, бибер и једна
супена кашика маслиновог уља.
Припрема: У сецку уситнитe сремуш и босиљак, па додајте уље,
затим сир и јогурт и наставите сецкање. Посолите и побиберите по сопственом укусу.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УПИС У ВРТИЋЕ

Места за 607 малишана

БЛАГОВРЕМЕН ОДЛАЗАК ЛЕКАРУ СПАСАВА
Није само медицински,
већ је у питању и
озбиљан друштвени
проблем
Настанку инфаркта
доприносе фактори
ризика
По проценту оболелих од кардиоваскуларних болести Србија се налази на другом месту у Европи, после Русије.
Сваког дана у нашој земљи 47
особа доживи инфаркт, њих
15 га не преживи, а 30 до 50
одсто њих умре пре него што
дође до здравствене установе.
Просечна старост пацијената
који доживе инфаркт у земљи,
али и у нашем граду – како каже др Станислав Милошевић,
кардиолог у Општој болници
Панчево – спустила се до 45.
године, а нису ретки ни људи
који доживе срчани удар у
двадесетим или тридесетим
годинама. Милошевић додаје
да трећина свих смрти настаје
услед коронарне болести, па
се може рећи да инфаркт не
представља само медицински,
већ и озбиљан друштвени проблем. Он објашњава како настаје срчани удар:
– Најчешћи узрок инфаркта миокарда је закречавање
коронарних крвних судова,
који исхрањују срчани мишић. Закречавање може почети још у младости, јаче се испољава у тридесетим, а касније се све брже развија, што доводи до срчаног инфаркта
миокарда. Он може настати и
услед спазма коронарне артерије.
Настанку инфаркта, како
наводи доктор, доприносе и
фактори ризика. На неке можемо утицати, а на неке, као
што је генетика, не можемо.
Уколико особе које имају предиспозицију за настанак срчаног удара, воде рачуна о исхрани, физичкој активности и
избегавају пушење, према речима кардиолога, могу одложити појаву или спречити
развој инфаркта. Др Станислав Милошевић наводи да је
запажено да се он чешће јавља код гојазних особа, код
оних који имају повишен ниво холестерола и триглицерида у крви и код особа с повишеним крвним притиском.

У Коронарној јединици Опште болнице лече се болесници који су преживели инфаркт
Чешћи је и код пушача, физички неактивних особа и код
дијабетичара.
Учесталији код младих
Наш саговорник истиче да је
веома важно да пацијенти на
време препознају симптоме
инфаркта и да се одмах обрате лекарима.
– Када у првих сат времена
болесника пошаљемо на адекватно место, у болницу, онда
му можемо максимално помоћи. То се у кардиологији
назива „златни сат”. Симптоми су типични у највећем броју случајева, али могу и да заведу и лекара и пацијента. Постоји безболни или неми инфаркт, који се релативно често јавља код дијабетичара и
неуролошких болесника. Типични симптоми су: неугодан
притисак у грудима, јак стежући бол на средини грудне
кости који траје дуже од двадесет минута и може да се шири ка раменима или у вилицу,
нагло настала несвестица или
мучнина, хладно презнојавање, а постоји и изражена узнемиреност и осећај блиске смрти. Неуобичајени симптоми су
јако лупање срца, несвестица
и гушење – објашњава Милошевић.
Др Мирослав Тепшић, начелник Службе хитне медицинске помоћи Дома здра-

ХУМАНИТАРНА УСКРШЊА ИЗЛОЖБА
Пријављивање за упис у
вртиће Предшколске установе „Дечја радост” почело
је у среду, 15. априла, и трајаће до краја месеца. Потребну документацију, која
је истакнута на управној
згради Предшколске установе и на свим вртићима,
родитељи могу доставити у
управној згради установе, у
Улици Жарка Зрењанина
25, радним данима од 8.30
до 16 сати, осим среде, када
се пријаве примају од 9 до
16.30. Ове године ће бити
места за 607 малишана, а
број деце која се уписују у
предшколски четворочасовни боравак је неограничен.
Како смо сазнали од Ружице
Беч, директорке ПУ „Дечја
радост”, на свим вртићима
су истакнути спискови са
слободним местима.
– На основу тога родитељи
могу добити информацију
да ли у вртићу у који желе да
упишу дете има места за узраст за који су они заинтересовани. Након пријема и обраде документације биће истакнута ранг-листа, листа
примљене деце и листа чекања. Већ је извесно да ће

Четвртак, 16. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

бити листе чекања и јако ми
је жао због тога, али то је реална ситуација и наши капацитети су ограничени – објаснила је Ружица Беч и додала да тренутно у вртићима
борави 2.700 деце.
Највише места недостаје у
вртићу „Петар Пан”, где је
било и највише притужби родитеља. У том објекту, како је
навела наша саговорница,
капацитети су пуни, па тако
ће бити места само за четрнаест беба у млађој јасленој
групи и за четири малишана
у старијој јасленој групи, док
у обданишту нема ниједног
слободног места. Такође,
„Дечја радост” неће моћи ни
да прими много предшколаца у целодневни боравак. У
већини вртића, према речима Ружице Беч, за њих нема
слободних места.
Већ годинама Предшколској установи „Дечја радост” недостаје неколико
објеката како би сва деца
која се пријаве била примљена. Ружица Беч каже да
је преко потребан вртић на
Стрелишту, који би примио
малишане из тог насеља и с
Тесле.

Украсне фигурице и јаја

вља Панчево, наводи да су
инфаркти учесталији током
зиме јер ниске температуре
доводе до стезања крвних судова. Међутим, пролећно
време такође доводи до срчаног застоја, поготово ако пацијенти не ускладе физичку
активност са својим здравственим стањем. Он потврђује да су инфаркти све учесталији код млађе популације и да превенција и свест о
факторима ризика код нас
још увек нису довољно развијени.
– Према мојим очекивањима, с временом ће проценат
људи који воде здрав живот

трима Звездара и Земун. Др
Станислав Милошевић објашњава да се одређени пацијенти који доживе инфаркт из
наше болнице возилима Службе хитне медицинске помоћи шаљу директно у салу за
катетеризацију у поменутим
установама, где им се имплантира стент. Др Мирослав
Тепшић каже да је Служба
хитне медицинске помоћи током прошле године превезла
више од 150 оваквих пацијената.
Према речима др Станислава Милошевића, сале за
катетеризацију отворене су у
неколико градова у Србији, а

ПРВА ПОМОЋ
Особи која је доживела инфаркт укућани могу указати прву помоћ док не стигне Хитна помоћ. Уколико је пацијент
без свести и не дише, објашњава др Мирослав Тепшић, готово је сигурно да је дошло до срчаног застоја. У том случају особу треба реанимирати (масажа срца и вештачко дисање). Тепшић наводи да је јако значајно ако се реанимација спроведе у прва три-четири минута након инфаркта јер
ће на тај начин мозак и срце добити макар минимум хранљивих материја, кисеоника и глукозе. На тај начин пацијенту се повећава шанса за преживљавање. Наш саговорник напомиње да пацијенту никако не треба стављати јастук под главу јер се тако затварају дисајни путеви.

порасти. Важно је и да пацијенти који преживе инфаркт
буду дисциплиновани, што
данас није чест случај. У развијеним земљама они који показују неодговорност према
свом здрављу имају много веће трошкове лечења – рекао је
Тепшић.
Стент за 150 пацијената
Инфаркт се лечи на два начина. У првом случају пацијенту
се дају лекови за разбијање
крвног угрушка који се створио у коронарном крвном суду. То је стара метода која се
примењује у Општој болници,
док савремено лечење подразумева механичко отварање
запушеног крвног суда и
уградњу стента и спроводи се
у клиничко-болничким цен-

и Панчево у скоријој будућности треба да добије једну такву јединицу. Наш саговорник додаје да је лечење пацијената који су преживели инфаркт некада тешко јер се неретко дешава да болници,
због несташице медикамената на нивоу државе, недостају
лекови који су веома важни за
њихово лечење.
После преболелог инфаркта пацијенти, како истиче
Милошевић, треба редовно да
посећују кардиолога, да поштују савете и узимају прописану терапију. Доктор наводи
да је од осталих кардиоваскуларних болести најраширенија артеријска хипертензија,
која представља најмасовније
незаразно обољење.

У УТОРАК, 21. АПРИЛА
Културни центар особа са инвалидитетом приредио је у петак, 10. априла, испред Градске управе, хуманитарну ускршњу изложбу радова деце из
Међуопштинске организација
глувих и наглувих Панчево.
Како је објаснила Драгана
Косовић, секретар организације, у радионицама је учествовало двадесетак малишана од четири до петнаест година, који
су украшавали јаја и правили
фигурице у облику анђела. Сав

материјал су обезбедили чланови Културног центра особа
са инвалидитетом. Јасмина
Рацков из тог удружења рекла
је да је циљ изложбе био да се
грађани упознају с радом деце
из Међуопштинске организације глувих и наглувих. Производи нису имали цену, већ је на
штанду била постављена кутија
у коју су присутни могли да
убаце новац. Од прикупљених
средстава деци ће бити купљен
школски прибор.

Концерт за Владу
Хуманитарно вече за Владимира Ђорђевића, ради прикупљања новца за његово лечење, биће приређено у уторак,
21. априла, у ресторану „Ацин
ранч”. Током вечери наступиће „Вертиго бенд” и други музичари. Концерт почиње у 19
сати, а цена улазнице је 100
динара. Уместо куповине кар-

те, могуће је послати СМС поруку на број 7427, која се тарифира са 100 динара.

Страну припремила
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АПЕЛ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ” ПОТРОШАЧИМА

У УТОРАК ПО ПОДНЕ

ШТЕДИТЕ СТРУЈУ ИДУЋЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ

Кроз Панчево прошао
путник за Јапан

Мања потрошња
неопходна да би се
смањило оптерећење
мреже
Уколико грађани не
послушају овај апел
могуће чешће и дуже
рестрикције
Панчевачка „Електровојводина” апелује на становнике
Панчева и околних села да 16,
17, 20, 21, 22. и 23. априла
максимално штеде електричну енергију. То је важно да би
се смањили број и дужина искључења струје планираних
због важних и неодложних
радова на електроенергетским објектима који ће се тих
дана изводити.
Новак Савановић, заменик
директора „Електровојводине”, изјавио је за „Панчевац”
да ће током наредних дана бити искључиване трафостанице
које снабдевају Панчево електричном енергијом и да ће то
довести до смањења поузданости електроенергетског система града Панчева, као и Омољице, Старчева и Иванова.
– Зато је много важно да се
од 16. до 23. априла максимално штеди струја како би се
спречили испади електричних водова услед преоптерећења. Трудили смо се да одло-

Захваљујући познанству с
нашим суграђанином Филипом Лескаровским преко
„Фејсбука”, кроз наш град је
14. априла прошао Краљевчанин Драган Шибалић,
тридесетседмогодишњак
који је пре неколико дана
пошао бициклом за Јапан.
– Путоваћу неких шест
месеци и за то време ћу пре-

тио нашу кошаркашку репрезентацију и кошаркаше
„Партизана”. У свакој земљи
коју сам до сада посетио људи су ме изузетно дочекивали и помагали и није било
разлога за страх – изјавио је
Драган Шибалић.
Његову жељу да посети
Земљу излазећег сунца подржали су бројни спонзо-

ћи око двадесет хиљада километара. Планирам да
останем месец дана у Јапану. Дневно ћу прелазити
стотинак километара. Волим бициклизам, путовања
и фотографисање. Пре овога
ишао сам бициклом до Русије и Шпаније, јер много
волим кошарку, па сам пра-

ри, а посебно га је обрадовао гест једног од највећих
провајдера у Србији. Та
компанија му је поклонила
нов мобилни телефон и
бесплатан бежични интернет, захваљујући чему ће
све време извештавати о
свом путу преко „Фејсбука”
и „Твитера”.

Није више било могућности да се одлажу радови
жимо извођење радова и да их
не обављамо током зиме, док
је трајала грејна сезона, као
ни током ускршњих празника.
Међутим, даље одлагање није
било могуће. Радове ће изводити „Електромреже Србије”
и ми једноставно морамо да
поштујемо њихове рокове –
нагласио је Савановић.
На сајту „Електровојводине” може се прочитати да у
четвртак, 16. априла, струју
неће имати сви становници у
Иванову и Омољици (од 8 до

14 сати), као и Панчевци који
живе у Новосадској, на непарној страни, бројеви 3–21 (од 9
до 13 сати).
Сутрадан, 17. априла, биће
искључена струја становницима парне стране Баваништанског пута (од 9 до 14 сати),
парне стране (бројеви 2–12)
Суботичке улице (од 9 до 11
сати), непарне стране те улице (бројеви 1–9) и Шабачке
1–3 (од 11.15 до 13.30), Вршачке (бројеви 2–14; од 8.30
до 11.30), као и Шабачке (бро-

јеви 5, 7, 9 и 11), и Вршачке –
од Шабачке до Новосадске
(од 11.15 до 14 сати).
Тог дана без струје ће бити
и цела Војловица (од 8 до 14)
и поново Омољица и Иваново
(такође од 8 до 14 сати).
За наредну недељу, тачније
19. и 20. април, засад су у плану само искључења струје у
Долову и Банатском Брестовцу (19. априла од 8 до 15 сати)
и оних који живе на Јабучком
путу у делу према Стратишту
(20. априла од 8 до 14 сати).

ПАНЧЕВО ДОБИЛО НОВАЦ ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ БУЏЕТА

Двадесет милиона за улицу од седамдесет метара
Управа за капитална улагања
АПВ доделила је надлежнима
у 16 војвођанских општина и
градова, међу којима је и Панчево, 296.374.142,30 динара
на јавном конкурсу за финансирање пројеката у области
саобраћајне инфраструктуре.
Тај новац ће бити искоришћен за изградњу, реконструкцију и санацију саобраћајница и улица. Нашем граду
је припало двадесет милиона
динара, а тиме ће се финансирати реконструкција Улице
Николе Ђурковића, која се налази близу Гимназије, у старом делу Панчева.
У оквиру тог посла планирани су замена кишне и фекалне канализације, стављање
камене коцке уместо калдрме,
постављање електричних инсталација испод земље и инсталирање јавне расвете.
За реконструкцију Улице
Николе Ђурковића одобрен је
новац из покрајинског буџета

иако је она дугачка само седамдесет метара.
Наш град је конкурисао код
Управе за капитална улагања
с још неколико пројеката (санација црпне станице Црвени
магацин, изградња и реконструкција водоводне и фекалне канализације у Улици др
Жарка Фогараша, изградња
фекалне канализације на Кудељарском насипу, рекон-

струкција дворишта око железничке станице у старом градском језгру), али они нису задовољили критеријуме надлежних у Управи за капитална
улагања.
Новац није одобрен ни за
пројекат реконструкције и доградње Улице Иве Курјачког
иако је она знатно дужа од
Улице Николе Ђурковића и
повезује део нашег града од

Улице Светог Саве до Војвођанског булевара.
По висини одобреног новца
из покрајинског буџета Панчево је међу четири прва града у
Војводини. Прва је Ада, којој је
припало преко педесет пет милиона, друга Чока, са двадесет
пет милиона динара, трећа
Бачка Топола, са двадесет четири милиона, а четврти је наш
град. Осталим заинтересованима је распоређено у просеку по
неколико милиона динара.
С друге стране, Управа за
капитална улагања издвојила
је неупоредиво више новца и
није штедела када је реч о
пројектима попут изградње
затвореног базена у Суботици
(више од петсто милиона динара), пројектовања и изградње хале спортова у Сенти
(преко седамсто милиона динара) и реконструкције локалног пута Буђановци–Пећинци
(око четиристо милиона динара).

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

Лицитације за пијачне тезге успешно завршене
Kao и сваког месеца, ЈКП „Зеленило” је ових дана организовало лицитације за продајна
места на Зеленој пијаци и на
бувљаку.
Закупци су показали веће
интересовање за слободна места на Зеленој пијаци, што говори да се, након што се време
пролепшало, поново враћају
традиционалној пијачној продаји.
Укупан приход остварен на
априлској лицитацији на обе
пијаце износио је близу пола
милиона динара. Издато је 47
тезги на Зеленој пијаци и двадесет једно продајно место на
бувљаку, а у истом периоду
прошле године издато је десет
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тезги мање. Без обзира на економску кризу пословање Радне јединице „Пијаце” побољшава се из месеца у месец.
С обзиром на тренутну економску ситуацију у земљи и у
нашем граду, ЈКП „Зеленило”
је задовољно интересовањем
за лицитације и приходом
оствареним на њима.

Надлежни у „Зеленилу” верују да ће интересовање за
слободна продајна места на
пијацама и даље расти, нарочито на бувљаку, када се поново успостави железнички саобраћај на релацији Панчево–Београд.
Зато је у плану да део бувљака у наредном периоду бу-

де инфраструктурно уређен и
бетониран. Предвиђено је и да
се тезге у једном делу уклоне,
а уместо њих поставе модерни
монтажни локали.
Јавно комунално предузеће
„Зеленило” је саопштило и да
је прошле суботе, 11. априла,
заједно с домом „Споменак”
организовало хуманитарну
акцију током које су штићеници дома продавали своје ручне радове на Зеленој пијаци.
Сав новац прикупљен током
акције деца из „Споменка” искористиће за куповину материјала за своју керамичарску
радионицу.
За ову акцију „Зеленило”
је штићеницима дома „Споменак” уступило тезгу за излагање и продају радова, а
обезбедило им је и воће, сокове и још много других изненађења.

УСКОРО У КЛУБУ „ХЕРЦЕГОВАЦ”

Обележавање славе
Свети Василије
Завичајни клуб „Херцеговац” обележиће своју славу
– Светог Василија Острошког 12. маја, у просторијама које се налазе у улици
Моше Пијаде 15 а. Пре тога,
18. априла, од 17 сати, у холу Дома војске Србије биће
отворена изложба слика
требињске уметнице Биљане Ристић на којима су
представљене херцеговачке
војводе и устаници.
Истог дана али сат времена касније, у сали Дома војске ће се одржати концерт
песама, игара и обичаја из
Херцеговине и Србије на ко-

ме ће наступити познати песници и гуслари.
Завичајни клуб „Херцеговац” основан је у марту
2013. године са идејом да се
организовањем
скупова
Херцеговаца, гусларских вечери и херцеговачких посела од заборава сачувају традиција, славна историјска
прошлост, богатство песничког и књижевног стваралаштва, као и сећање на
велики број знаменитих
Херцеговаца који су се доказали у науци, култури и
уметности и другим областима живота.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пустош и празнина у
новчанику
У прошлом броју нашег листа питали смо вас због чега
је родитељство најтежа
и/или најлепша ствар на
свету. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Водич
за родитеље” Џоа Фроста за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Не постоји ништа лепше
од осмеха који ти упути твоје
дете, тад заборавиш на страх
и стрепњу и одговорност коју
носи родитељство... само бескрајна милина.” 063/5988...
„Вечну љубав бетонски армирану, заштитничку, свеопраштајућу, бескрајну, из
дана у дан у стопу прати одговорност, јер је родитељство биолошки тестамент.”
064/9694...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање шта код њих ствара осећај пустоши и празнине. Они
ће освојити по један примерак књиге „А тако је добро
почело” Бранка Росића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Недеља, лепо време, дан
за одмор, муж и деца код
куће... а ја... морам у другу
смену.” 065/2514...
„Пустош и празнина –
дан после празника и поглед у новчаник понекад.”
063/3189...
С добитницима ћемо
контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА
СРБИЈЕ

Још један покушај
обмане
Удружење Синдиката пензионера Србије сматра да су
изјаве премијера Александра Вучића о могућем повећању плата и пензија „још
један покушај обмане” како
би се стишало „све веће незадовољство због пада стандарда”. Пензионери подсећају на то да је пре годину
дана премијер изјавио како

нутном, краткорочном повећању акцизних прихода у
буџету, а крије се чињеница
да је јавни дуг само у фебруару повећан за 500 милиона
евра и сада износи 27,2 милијарде евра, што представља 73,2 одсто БДП-а Србије, као и да се недавно потписаним споразумом са
ММФ-ом Влада обавезала

ће, без обзира на све тешкоће, пензионери бити последњи којима ће примања
бити угрожена.
„Влада Србије је очигледно потрошила све кредите
поверења јавности и грађана
и испразним пропаганднополитичким порукама премијера покушава још једном
да нас обмане. Премијеру
поручујемо да се пензионерима прво врати оно што им
је неуставно отето, а за евентуално повећање нека пита
ММФ. Супротно мишљењима економских стручњака и
оценама Фискалног савета,
сервира нам се прича о тре-

да средства добијена овим
аранжманом није могуће
определити за потрошњу,
односно повећање плата и
пензија, осим евентуално за
инвестиције”, каже се у саопштењу Извршног одбора
УСПС-а.
Због целокупне ситуације
Синдикат пензионера је изразио „крајњу забринутост”
и упозорио на то да су „пензионери изгубили сваку наду да ће се оваквим мерама
Владе стање поправити”,
што је и био разлог да се 15.
априла на Тргу Николе Пашића у Београду организује
јавни протест.

УПОЗОРЕЊЕ ПОВЕРЕНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ

Зауставити насиље
над женама
Повереница за заштиту
равноправности Невена Петрушић упозорила је да у
нашем друштву још увек
нема одговарајућег одговора на све израженији проблем насиља над женама.
У саопштењу достављеном ових дана медијима
она је скренула пажњу на то
да недавно убиство Жаклине Којић, злостављане жене,
која је петнаеста жртва насиља од почетка ове године
у Србији, представља аларм
који мора изазвати хитну
реакцију и предузимање
свих мера како би се ова
страшна појава зауставила.

слено укаже на узроке родно заснованог насиља. Последњи случај убиства показује да медији могу, нажалост, ићи и корак даље, пружајући простор насилницима да јавно злостављају и
понижавају своје жртве.
Можда би Жаклина Којић
данас била међу нама да је
неко у њој препознао жртву
насиља и спречио да насилник над њом јавно демонстрира своју моћ”, пише у
саопштењу.
Повереница за заштиту
равноправности позвала је
надлежне државне органе и
Регулаторно тело за елек-

Четвртак, 16. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

УХАПШЕН ЗБОГ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Осумњичен да је
сексуално
експлоатисао
двадесетогодишњу
девојку и да ју је
продао другом
мушкарцу
Припадници Министарства
унутрашњих послова 14. априла су у Панчеву ухапсили и уз
кривичну пријаву спровели у
Више јавно тужилаштво у нашем граду С. Б. из једног села
у околини нашега града због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело трговина људима.
Како се наводи у саопштењу Полицијске управе Панчево, основано се сумња да је
он од јуна до краја октобра
2013. године уз претње и преваре у својој кући задржао
једну женску особу након
што јој је одузео исправе. С.
Б. се сумњичи и за то да је све
време ту девојку сексуално
експлоатисао, а новац задржавао за себе.
Да све буде страшније, како
пише у саопштењу, ухапшени
се терети и да је потом, ради
брака, женску особу продао
мушкарцу који је случај пријавио полицији.

Све више посла за органе реда
Како „Панчевац” сазнаје,
осумњичени С. Б. је из Качарева, а сексуално експлоатисана
девојка има двадесет година.
Подсећамо, средином марта у Вишем суду неправоснажно је осуђен З. Н. из Глогоња
и изречена му је казна од
шест година затвора. Он је
сексуално искоришћавао и
подводио седамнаестогодишњу девојку из Панчева, штићеницу једног дома за децу
без родитељског старања, на-

кон што јој је одузео лична
документа и мобилни телефон.
Панчевачка полиција је такође у уторак, 14. априла, лишила слободе младића и девојку за којима је била расписана централна потерница.
Према изјави нашег суграђанина који је био очевидац тог
догађаја, инспектори су им
ставили лисице на руке у
главној улици око шеснаест
сати, пре него што су покуша-

ли да украду прстен у једној
од златара:
– Обоје су били дотерани и
изузетно елегантни, старости
између тридесет и четрдесет година. Након што су ушли у златару приметио сам да се поред
ње зауставио аутомобил из кога
су изашла два човека. Неколико минута касније изашли су
напоље, а младић и девојка су
имали лисице на рукама. Спровели су их до аутомобила, угурали унутра и потом отишли.

НАРЕЂЕЊЕ МИНИСТРА САОБРАЋАЈНОЈ ПОЛИЦИЈИ

Чешће заустављати возаче „бесних” аутомобила
Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић наредио је саобраћајној
полицији да 13. априла започне спровођење нове акције,
током које ће се интензивније
него раније контролисати возила високе класе на улицама
и на путевима.
То значи да ће саобраћајци
у наредном периоду, мимо редовних контрола путничких
возила, чешће заустављати возаче џипова, „мерцедеса”, „ау-

дија” и других „бесних” машина.
– Желимо да покажемо свима да за полицију не постоје
грађани првог и другог реда, већ
да су сви једнаки пред законом.
Не може се више толерисати то
да полиција контролише оне
који возе аутомобиле старе по
неколико десетина година, а
власници скупоцених аутомобила сматрају да су сигурни и да
их полиција неће заустављати.
Не сме постојати никаква се-

лекција и дискриминација – изјавио је министар Стефановић.
Он је подсетио да су пре месец дана у акцији контроле возила високе класе, која је заправо била својеврсни тест,
поред саобраћајних преступа
уочени и други прекршаји.
– За само пет дана контроле
откривено је и 19 кривичних
дела. Заплењено је неколико
комада оружја, а код девет возача су пронађени наркотици.
И то је један од показатеља за-

што је ова акција добра – додао
је Стефановић.
Он је рекао и да се контрола
возила високе класе неће свести само на једну временски
орочену акцију, већ ће постати уобичајена пракса у наредном периоду. Према његовим
речима, за полицију сви возачи треба да буду једнаки, без
обзира на то да ли возе домаће аутомобиле старе неколико
десетина година или скупоцене „аудије” и „мерцедесе”.

У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ 10. АПРИЛА

Полиција пронашла несталог старца
Припадници панчевачке полиције и њихове колеге из Ковина и Алибунара су прошлог
петка, 10. априла, после успешно окончане вишечасовне
потраге пронашли нашег
осамдесетогодишњег суграђанина који је нестао у Делиблатској пешчари.
Два дана раније он је отпутовао у викендицу на Девојачком бунару, али је у четвртак
изашао из ње и удаљио се у непознатом правцу. Када су његови укућани приметили да га
нема, обавестили су полицију,

која је одмах започела опсежну потрагу.
У трагање за несталим старцем од почетка се, на лични
захтев, укључио и Никола Поповац, нови начелник панчевачке полиције.
Захваљујући контактима
које је стекао док је био у врху Полицијске управе за Београд, обезбедио је да се у потрагу за старцем у Делиблатској пешчари укључи и пас
трагач који припада београдској полицијској бригади.
Како „Панчевац” сазнаје, од-

лука да се ангажује и полицијски пас највише је допринела да потрага за несталим
човеком буде успешно завршена.
Старац је отишао прилично
далеко пре него што је откривен, а полицајци који су били
укључени у потрагу одахнули
су када су га пронашли живог.
Подсећамо, претходна велика
потрага за несталом особом,
која се одвијала средином јануара ове године, није имала
срећан крај. Тада је нестао седамдесетдеветогодишњи бок-

сер Обрад Сретеновић, а пронађен је мртав у Градској шуми готово месец дана након
што је изашао из куће.
Ова два случаја повезује то
што су оба наша суграђанина
нестала услед старачке деменције. Према објашњењима лекара која се могу прочитати
на интернету, често се дешава
да оболели од те болести изненада и без претходне најаве
својим најближима, из само
њима знаних разлога, напусте
куће у којима живе и оду у непознатом правцу.

ИНСПЕКТОРИ ЗА РАД КОНТРОЛИСАЛИ ПРИВАТНИКЕ

Тридесет четири особе радиле на црно
„И овај случај стравичног
убиства потврдио је да систем заштите од насиља над
женама није делотворан и
да изостаје адекватно и
ефикасно деловање надлежних органа. Због тога је
потребан одлучан заокрет, а
сви друштвени актери морају постати најзад свесни
своје одговорности и своје
дужности у заштити безбедности и живота жена – жртава насиља. Годинама се
указује на улогу и одговорност медија у сузбијању насиља над женама, упућују се
апели и молбе да престане
сензационалистичко извештавање и да се недвосми-

тронске медије да покажу
висок степен одговорности
и спрече да ТВ емисије буду
генератор насиља над женама.
Подсећамо, Жаклина Којић је била један од учесника ријалити шоуа ДНК, који
се емитује на телевизији
„Пинк”. Њен супруг је најпре посумњао да је отац њихово двоје деце, а иако је у
тој емисији утврђено да је
то тачно, он ју је недељу дана након емитовања претукао насмрт зато што, како је
изјавио полицији, није могао да издржи понижење и
подсмехе у месту у којем је
живео.

Инспектори за рад ових дана
су извршили надзоре у 132
фирме на територији Јужнобанатског округа и у њима затекли укупно 303 радника, од
којих су 34 радила на црно.
Они су наредили њиховим послодавцима да с њима закључе уговоре о раду и да их пријаве за обавезно социјално
осигурање.
Поред тога, због прекршаја
у области радних односа поднето је осам захтева за покретање прекршајног поступка, а
у области безбедности и здравља на раду – шест захтева.
Инспекција рада је донела и
десет решења због неправилности у области радних односа, као

жног Баната и током контрола
спроведених у марту у Београду и Нишу, државни Инспекторат за рад је најавио да ће
их убудуће вршити у целој Србији.
Инспекцијски надзори који
су ових дана спроведени на
територији јужног Баната обухватили су тржне центре, угоститељске објекте, стоваришта грађевинског материјала,
пекаре, продавнице и један
хостел.
Контролом су били обухваћени и кафићи
С обзиром на број лица заи тридесет једно решење због
кршења прописа из области без- течених у раду на црно приликом надзора на територији јубедности и здравља на раду.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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О СТАЊУ ОБЈЕКАТА ДОМОВА КУЛТУРЕ

А КРОВОВИ ТУЖНО ЈЕЦАЈУ...
Без већих улагања
и ове године
Качаревци немају
зграду, Брестовчане
мучи струја...
Сеоски домови културе смештени су у објектима саграђеним углавном средином прошлог века. У многе од њих
отад готово да није улагано,
нарочито када је реч о кровним конструкцијама. Ни перспектива није ружичаста, будући да се ове године не очекују значајније инвестиције,
па ће у већини места остати
бриге у вези с дотрајалим инсталацијама, прокишњавањем, влагом...
Ситуацију о стању објеката
домова културе изнели су
челни људи тих установа.
Кречење пред „Жисел”
Највећи проблем глогоњског
Дома културе је кров на старој
згради. За превазилажење те
невоље, према процени Дирекције за изградњу и уређење
Панчева, неопходно је два милиона динара. Толико новца
нема ни у назнакама, а Глогоњци су добили само средства за отклањање кварова.
У јабучком Дому културе
требало би пресећи влагу, заменити столарију и средити
ходник који води према биоскопској сали, као и плафоне.
Омољица чека претрес половине крова, на којем треба
заменити олуке, цреп, летве и
део грађе. Фасада је оштећена
у делу ка дворишту, а плани-

Много посла предстоји у Брестовцу
рано је да се пред „Жисел” макар окрече све три галерије.
Пре шест година је направљен
пројекат санације крова, урађена је прва половина, замењено је око 70 одсто летава и
постављен нов цреп са уличне
стране, и у то је тада уложено
милион и двеста хиљада.
Веома је тешка ситуација у
Брестовцу, где је почетком године, из сопствених извора, реновирана једна канцеларија.
Горући проблем је струја, с обзиром на то да не постоји уземљење, а електроинсталације
су дотрајале. Дом културе сваке године конкурише за новац
за ту намену, а само пројектнотехничка документација би коштала 2.600.000. Треба сачувати и библиотеку, чији је плафон веома оронуо, па је угрожен је књижни фонд од неколико хиљада књига. Главобољу
стварају и прозори из којих ис-

падају стакла, а целокупна замена столарије и адаптација
библиотеке са читаоницом изнела би два милиона.
Више инстанце досад нису
имале слуха за ове проблеме,
изузев што је пре извесног
времена Дирекција, о свом
трошку, заменила лимове изнад библиотеке.
Ново Село сређује велику салу
И у Долову највише проблема
ствара кров, а за најургентније интервенције на кули потребно је око милион и по динара. На једном месту у малој
сали плафон је пропао, а сто
хиљада динара предвиђено је
само за текуће одржавање и
ситне поправке.
Ивановчанима је, такође,
нужна хитна санација крова, а
њихов Дом културе нема ни
плафоне ни грејање од изградње зграде 1984. године.

Постоји пројекат за комплетну изолацију мале сале од
двеста квадрата и постављање
крова, према којем би радови
коштали милион динара.
Велика мука тишти и Качаревце, који једини немају своју зграду. Она из 1960. године
срушена је двадесет две године касније и отад није саграђена нова, а 1973. године културним радницима је на коришћење дат објекат од око
триста квадрата, интерно назван Дом омладине. Тренутно
је у току његова реконструкција, а Дом културе све активности реализује у хали спортова и у свечаној сали Месне
заједнице, која није баш прикладна за ту намену.
Старчевачки објекат установе културе направљен је 1957.
године и има два руинирана
крова, који нису поправљани
од настанка зграде. Они су
малтене пред падањем, а да би
то било предупређено, потребно је (опет према Дирекцији)
око шест милиона динара.
И напослетку, што се зграде
тиче, најбоље стоји новосељански Дом културе, који је
недавно од Владе Војводине
добио 340.000 динара за радове на галерији на балкону, а са
исте адресе је тражен новац за
пројекат вредан осамнаест
милиона динара. Тиме би било окончано уређење велике
сале, јединог несређеног дела
објекта, који има све – од грејања до клима-уређаја.
Због свега наведеног очи
културних радника упрте су
ка Граду и, евентуално, ка покрајинским фондовима.

ПРЕМИЈЕРА СТАРЧЕВАЧКОГ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА

Овације за „Сумњиво лице”
Направити аматерско позориште у данашње време може се
сматрати правим подвигом.
Такву храброст је, пре нешто
више од пола године, показао
старчевачки Дом културе,
ушавши у подухват окупљања
суграђана талентованих за
драмску уметност.
Након једног спонтаног
разговора и договора директора поменуте установе Далибора Адамова и београдског
глумца Микице Петронијевића, у новембру су кренуле и
пробе, а први наступ су чинили кратки скечеви, који су
приказани и на једном гостовању у Републици Српској.
Ипак, право ватрено крштење на даскама које живот значе једанаесторо глумаца старчевачког аматерског позоришта имало је у четвртак, 9.
априла, у дупке пуној великој

сали локалног Дома културе.
Публика је без даха одгледала
ванвремену причу – „Сумњиво
лице”, посебно зато што су њихови суграђани, пријатељи и
рођаци верно дочарали ликове
из славног Нушићевог комада.

Тако је гледаоцима требало
свега неколико секунди да поверују да је Немања Гаврилов у
ствари чувени срески капетан
Јеротије Пантић, његовог сарадника и потенцијалног зета
Вићу одглумио је Милан Радо-

чај, мало ко се није насмејао
гафовима газда Миладина
(Марко Ивошевић) и Жељка
Ристића (Јоса пандур), а вероватно највеће аплаузе побрао
је Јано Керекеш у лику мрзовољног писара Жике. И преосталих осам глумаца одлично
је одиграло поверене им роле –
Зоран Милинковић, Емилија
Ивошевић, Јожеф Варга, Снежана Њагул, Катарина Калмар
и Мирослав Оравец.
Вредно је истаћи да су сви,
изузев последње тројке, из
Старчева и да велика већина
њих није имала никаква глумачка искуства, као и то да је
свако ко је започео ову интересантну активност, добио и
искористио прилику.
Бурне овације дале су додатни стимуланс, па је пред
аматерским позориштем Дома културе још много планова.

УСКРШЊЕ АКТИВНОСТИ У ДОЛОВУ

Деца украсила парк
У доловачком Дому културе
одржана је десетодневна ускршња радионица, коју је започело десеторо деце, да би се
на крају тај број попео на тридесетак учесника. Они су све
то време кроз игру и дружење
правили јаја од сламе и осталих природних материјала.
Креативни продукти њиховог
марљивог рада потом су украсили дрвеће у парку испред
Дома културе. Водитељ радионице била је Јована Радоњин,
а сарадник у реализацији Лидија Божић Анкуцић.
Током најрадоснијег хришћанског празника доловачка

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Велика црква била је у центру
пажње, а највеселије је било у
недељу, 12. априла. Најпре су

се представили мали фолклораши из КУД-а „Чигра”, а потом је више од педесет при-

сутних учествовало у туцању
фарбаним јајима. Као најтврђе се показало оно којим се
„борила” Милица Ракиџић,
друго место је заузео њен брат
Милан Ракиџић, а трећи је
био Стефан Јанков.
Другог дана великог празника, у понедељак, 13. априла, након јутарње службе, одржана је заједничка литија, када су се у централној долини
спојиле поворке из све три доловачке цркве. Истог дана је
приређена промоција књиге
симболичног назива „Црква у
центру”, која говори о историјату поменутог верског објекта, али се осврће и на прошлост Долова и његових мештана. Приређивач публикације је свештеник Бојан Гавриловић, а издавач Дом културе.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Дом
културе је у време ускршњих празника приредио
радионицу за фарбање јаја,
а у суботу, 11. априла, постављена је продајна изложба тих радова у просторијама Удружења жена „Сосе”. Предавање о превенцији рака дојке у среду, 15.
априла, одржао је др Милан
Трифуновић. Искључење
струје планирано је за недељу, 19. април, од 8 до 15 сати. Позоришна представа за
децу под називом „Црвенкапа и Пинокио су јунаци”
биће одиграна у понедељак,
20. априла, у 15 сати, у
школској сали.
Банатско Ново Село: Месна
заједница је за покрајински
конкурс предложила пројекат „Инвестиционо одржавање шахтова и замена вентила на водоводу”. Радионица у оквиру које су украшавана јаја приређена је
прошлог викенда у органи-

Иваново: Школа, Дом културе и Удружење банатских
Бугара „Иваново–Банат”
учествовали су у уторак, 14.
априла, на Дечјем међународном ускршњем фестивалу у Михајловцу. Дечја
представа „Црвенкапа и
Пинокио су јунаци” биће
изведена у понедељак, 20.
априла, у 13 сати, у Дому
културе. Искључења струје
планирана су за четвртак и
петак, 16. и 17. април, од 8
до 14 сати.
Јабука: У организацији Дома културе за време ускршњих празника приређено
је фарбање јаја, а у недељу
је, на основу гласова публике, за најлепши проглашен
рад Теодоре Спировски, док
је у такмичењу за најтврђе
јаје победила Нађа Крстевски. Промоција књиге Мире
Барић биће одржана у понедељак, 20. априла, од 19 сати, а сутрадан од 11 сати и
представа „Црвенкапа и Пинокио су јунаци”. Ученик
осмог разреда Никола Станимировић освојио је прво
место на окружном такмичењу из физике, а Милица
Крстевски, ученица седмог
разреда, била је најбоља на
општинском надметању у
познавању прве помоћи.

зацији Дома културе и
Удружења жена „Новосељанке/Бобоаћеле”, а учествовало је шеснаест излагача са око двеста експоната. Градски тамбурашки оркестар, с којим ће свирати
солисти Зорица Зубац и
Миле Свирац, наступиће у
среду, 22. априла, од 19.30,
у малој сали Дома културе.

Качарево: Позоришна представа за децу под називом
„Црвенкапа и Пинокио су
јунаци” биће одиграна у
уторак, 21. априла, у 13 сати. Трибина о Милутину
Миланковићу биће приређена у четвртак, 23. априла,
од 19 сати, у свечаној сали
Месне заједнице, у организацији Дома културе.

Долово: Богат програм приређен је у Великој цркви за
време ускршњих празника.
Заједничка литија верника
из све три цркве одржана је
у понедељак, 13. априла.
Искључење струје планирано је за недељу, 19. април,
од 8 до 15 сати.

Омољица: Позоришна представа за децу под називом
„Црвенкапа и Пинокио су
јунаци” биће изведена у понедељак, 20. априла, у 11
сати. Искључења струје планирана су за четвртак и петак, 16. и 17. април, од 8 до
14 сати.

Глогоњ: У току су радови на
проширењу пијачног платоа. Радници комуналног
предузећа прочишћавају
кишне канале у Школској
улици. Дом културе припрема услове за технички
пријем новог објекта.

Старчево: Премијера представе аматерског позоришта Дома културе под називом „Сумњиво лице” одржана је у четвртак, 9. априла, у 20 сати. Истог дана је у
поменутој установи окончан ускршњи базар накита.

У КАЧАРЕВУ

Трка с јајетом
у кашици
Tрадиционална прослава
Ускрса приређена је у Качареву у недељу, 12. априла,
када је на платоу испред Месне заједнице одржан богат
културно-забавни програм,
који је с неколико црквених
духовних песама отворила
Емилија Ромић.
Након обраћања председника месне скупштине Бранка Бокуна представила се домаћа изворна певачка група
„Тоше Проески”. Први ансамбл КУД-а „Вељко Влаховић” извео је „Игре из Србије”
и „Влашке игре”, а громке
аплаузе побрали су полетарци из наведених друштава.
Упоредо с тим одржана су
разна ускршња такмичења.
Најтврђе јаје имао је Алекса
Шарац, најлепше – Слађана
Бараћ, најмање – Видак Томовић, а највеће – Иван
Трајковски. Ипак, најатрактивнија „дисциплина” била
је трка с јајетом у кашици, у
којој је тријумфовао Стефан
Дракулић. Организатор тих

надметања било је Удружење Македонаца „Вардар”,
које је за ту прилику обезбедило 500 јаја.
У програму су учествовали основци и деца из предшколске установе „Снежана”, који су изложили своје
радове посвећене Васкрсу.
Крај прославе најрадоснијег хришћанског празника је сплетом народних
игара зачинио музички
виртуоз Стеван Секулић,
што је довело до спонтаног
народног весеља.
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Културни телекс
Музика
Четвртак, 16. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: мини-мјузикл „С оне стране музике”.
Уторак, 21. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика хармонике из класе проф. Рамоне Димитријевић
Балаћ, уз гостовање младих клавириста и хармоникаша из
класе мр Бојана Николића.

Представе
Уторак, 21. април, 20 сати, Дом војске: комад „Арт” Јасмине Реже, у продукцији куће „Три за грош”. Улоге тумаче
Лане Гутовић, Небојша Дугалић и Миљан Прљета.
Четвртак, 16. април, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Пластика” Стевана Копривице, у режији Сузане
Петричевић. Играју Нела Михајловић и Сузана Петричевић.

Изложбе
Четвртак, 16. април, 20 сати, Народни музеј: отварање изложбе о политичкој репресији у Србији од 1944. до 1953.
године „У име народа” др Срђана Цветковића.
Понедељак, 20. април, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба графика „Why” Снежане Кезеле и портрета Мирослава Савкова.

Програм за децу
Субота, 18. април, од 10 до 13 сати, галерија Градске библиотеке: сликарска радионица за основце, у оквиру изложбе „Сопствена соба”, коју ће водити уметнице Снежана
Манасић и Ивана Јаковљевић.
Субота, 18. април, 12 сати, дворана Културног центра: позоришна представа за децу „Мала сирена” Жељка Хубача, у
извођењу „Пан театра” (узраст три плус).
Уторак, 21. април, 12 и 17 сати, дворана Културног центра:
позоришна представа за децу „Четири чаробне речи” (пет
плус) удружења „Сцена” из Ужица, у режији Тање Јовановић.

Тематски програм
Субота, 18. април, 21 сат, „Аполо”: П. Л. У. Р. журка.
Среда, 22. април, 19 сати, дворана Културног центра: свечаност поводом обележавања 177 година Панчевачког српског црквеног певачког друштва.

Филм
Петак, 17. април, 20 сати, дворана Културног центра: у
оквиру циклуса „Нови немачки филм” биће приказан
филм „Алеманија, добро дошли у Немачку”.
Петак, 17. април, 22 сата, дворана Културног центра: „Нови немачки филм” – „Оно што остаје”.
Субота, 18. април, 19 сати, дворана Културног центра:
„Нови немачки филм” – „Барбара”.
Субота, 18. април, 21 сат, дворана Културног центра: „Нови немачки филм” – „Хана Арент”.
Недеља, 19. април, 17 сати, дворана Културног центра:
Друга домовина – хроника једне
„Нови немачки филм” – „Д
визије”.
Недеља, 19. април, 21 сат, дворана Културног центра:
„Нови немачки филм” – „Џек”.
Понедељак, 20. април, 19 сати, дворана Културног центра: „Нови немачки филм” – „Љубавне шницле”.
Понедељак, 20. април, 21 сат, дворана Културног центра:
„Нови немачки филм” – „Вољене сестре”.
Уторак, 21. април, 19 сати, дворана Културног центра:
„Нови немачки филм” – „Време канибала”.
Уторак, 21. април, 21 сат, дворана Културног центра: „Нођу светова”.
ви немачки филм” – „ИзмеЏ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ноћ карневала”
Хане Филдинг
Дубоко разочарана у љубав,
млада Вениша одлази у
Италију и тамо започиње
нови живот. Као успешни
архитекта, она је годинама
марљиво градила и непробојну тврђаву око сопственог срца. Међутим, када је
једне карневалске ноћи у
Венецији загонетни Паоло
спасе од маскираних нападача, њена успавана осећања распламсаће се неодољивим жаром. Упркос бројним гласинама и Паоловој
репутацији женскароша,
Вениша ипак не може да се
одупре тајанственом мушкарцу који је успео да откључа све капије до њене
душе. Када добије нови пројекат у Паоловој велелепној
кући у Тоскани, Вениша ће
бити принуђена да се ухва-

ти укоштац с низом потешкоћа које прете да угрозе
њихову романсу – лепотицом одлучном да Паолову
љубав придобије за себе,
мрачним грофом чије су
намере далеко од добрих и
демонима прошлости који
вребају из сенке.

Два читаоца који до среде, 22. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта све може откључати капије до ваше душе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ноћ карневала”
Хане Филдинг. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Четвртак, 16. април 2015.
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ИЗЛОЖБА О ПОЛИТИЧКОЈ РЕПРЕСИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

„У ИМЕ НАРОДА” – ТАЧКА НА ТАБУ ТЕМУ
После Београда,
Краљева и Крагујевца
изложба гостује
у Народном музеју
Панчево
Поново ради
истражно одељење
ОЗНА
На платоу испред Народног
музеја у четвртак, 16. априла,
у 20 сати, свечано ће бити
отворена велика мултимедијална изложба о политичкој
репресији у Србији од 1944.
до 1953. године под називом
„У име народа” др Срђана
Цветковића, историчара са
Института за савремену историју. На отварању ће говорити
принцеза Јелисавета Карађорђевић, драмски писац Душан Ковачевић, Љиљана Пекић – удовица Борислава Пекића, организаторка изложбе
Зорица Маринковић, др Срђан Цветковић и други, а у
музичкој пратњи биће Александар Маневски, Наташа Тасић Кнежевић и Слободан
Стругар. Пре тачно годину дана та изложба је била отворена у Историјском музеју Србије у Београду, а након тога
је гостовала у Крагујевцу и
Краљеву и досад ју је погледало неколико десетина хиљада
људи. То је прва музејска поставка која говори о вишедеценијским табу темама: ликвидацијама и суђењима „народним непријатељима”, Голом отоку и другим логорима,
принудном откупу и колективизацији, изборима, култу
личности и политичкој култури тога времена.
Изложба „У име народа” у
Панчеву веома је слична
оној у Београду, с тим да је
Цветковић унео и неке ло-

Од „ћораве” кутије до базе података о голооточанима
калне елементе, поједине документе и фотографије из
Историјског архива Панчево,
као и плакате и пресуде са
суђења који говоре о политичкој репресији у послератном Панчеву и околним местима. Аутор изложбе каже
да је зграда Магистрата изузетно занимљива локација за
овакву поставку и за потребе
изложбе моћи ће да се уђе и
у затвор, који је после 1947.
служио као истражни затвор
за кулаке и друге „народне
непријатеље”.
– Први пут после седамдесет година имамо изложбу о
најтабуизиранијим, забрањеним темама које се односе на
прву декаду после Другог
светског рата, успостављању
комунистичке власти и ликвидацији људи без икаквог
суђења, у првом тренутку,
као и о политичким суђењи-

ма, о Голом отоку и другим
логорима, репресији према
кулацима и, уопште, о духу
тог времена – објаснио је
Цветковић.
Посетиоци изложбе ће на
самом улазу у Народни музеј
моћи да погледају како је изгледала тзв. ћорава, опозициона гласачка кутија, која је
симулирала фер изборе, како
не би испало да је реч о „трци
с једним коњем”. Прва галерија у коју се уђе говориће о
идеологији и у њој ће у наредних месец дана бити приређиване пројекције филмова и
организоване трибине о тој
теми. У наставку галерије биће изложене фотографије људи убијених без суђења и ту
ће се налазити база свих оних
који су убијени на тај начин.
Цветковић је рекао да се о
њима деценијама није смело
говорити, па је ова изложба

начин они буду рехабилитовани.
У једном делу Музеја налазиће се истражно одељење
ОЗНА, као и документи о раду
те службе, која је била кичма
репресије, док ће у мрачном
ходнику дуж зграде Магистрата бити изложене фотографије
и други документи о политичким суђењима, између осталих, Дражи Михаиловићу,
Драгољубу Јовановићу, Бориславу Пекићу и његовој групи
итд. Посетиоци ће, такође, моћи да претраже базу голооточана и да се ближе упознају с
причом о кулацима, која овде
има локалну ноту.
Током трајања изложбе „У
име народа” биће организован читав низ трибина и пројекција филмова, а аутор изложбе ће сваке среде и петка
приређивати стручна вођења
кроз поставку.

ПАНЧЕВАЧКА ПРОМОЦИЈА „ТАЈНЕ ЦРВЕНОГ ЗАМКА”

Све нас спаја једна реч: Југославија
Након успешне промоције у
Београду у уторак, 14. априла,
у читаоници Градске библиотеке приређена је промоција
нове књиге прича Вулета Журића „Тајна црвеног замка”,
која је пре два месеца објављена у издању „Лагуне”. С њим и
са уредником књиге Дејаном
Михајловићем из „Лагуне”
разговарала је књижевна критичарка др Јелена Ангеловски.
Она је подсетила да је Журић
у књижевност ушао као писац
кратких прича, а после 2001.
године је махом писао романе
и од тада је објавио само две
књиге прича: „Катаначо” и сада „Тајну црвеног замка”.
То вече је махом било посвећено разговору о краткој
причи, коју је Журић назвао
„озбиљном музиком књижевности”, али и о поезији и ликовима који се у тој књизи
појављују, а међу њима су Назор, Црњански, Андрић, Ђилас, Тито... Како је Журић открио, све те ликове заправо
повезује једна реч – Југославија.

– Која је то Југославија и ко
на то питање треба да одговори? Ко је досад највише отварао ту тему? Углавном су то
били писци, не толико ни
историчари, ни филозофи, ни
социолози, нису они покушали да одговоре на то питање,
већ смо то чинили ми, писци
и песници – рекао је Журић.

Вуле Журић кратку причу
сматра есенцијом књижевности и не чуди га то што се
многи опредељују да пишу романе, јер за писање кратке
прозе треба много умећа и нема простора за грешку.
За Дејана Михајловића је
кратка прича прозни сублимат. Он је подсетио на Чехова

и његово опредељење да пише
драме и кратке приче и рекао
да, рецимо, Журићева „Ћенгина смрт” може заменити
многе романе.
Др Јелена Ангеловски је уочила кључну карактеристику
писања овог аутора.
– Вуле Журић је писац који
има способност да изабере детаљ или необичну слику коју
ће потом претворити у неку
врсту тропа и онда ће читав
тај призор, ситуација, ликови
и атмосфера добити другу димензију и значења ће почети
да се рачвају у разним правцима. Најчешће то код њега
иде ка иронији или ка лирици, а неретко су те две компоненте спојене, иако су тешко
спојиве – рекла је др Јелена
Ангеловски.
Журић је на лицу места показао богатство свог асоцијативног света, пошто је од појмова који су током вечери били
поменути у моменту направио
амбијент и јунакињу неке нове,
потенцијалне кратке приче.
Или, можда, романа.

ПРЕДСТАВА У ДОМУ ВОЈСКЕ

„Арт” са Гутовићем, Дугалићем и Прљетом
У уторак, 21. априла, у 20 сати, у Дому војске биће изведен
комад „Арт” Јасмине Реже, у
продукцији куће „Три за
грош”, у којем главне улоге
тумаче Лане Гутовић, Небојша Дугалић и Миљан Прљета.
Представу је режирао Миљан
Прљета из наведене продук-

цијске куће, а она говори о
пријатељству које се пољуља
када један од јунака за баснословну суму купи бело платно.
Прљета каже да је реч о
представи која је забавна и духовита, а истовремено носи важну поруку. Она је премијерно
изведена пре два месеца у Бео-

градском драмском позоришту и добила је добре критике.
Раније је играла у „Атељеу
212”, у режији Алисе Стојановић, када су глумачки трио чинили: Светозар Цветковић, Тихомир Станић и Бранислав Зеремски. Панчевци су недавно
били у прилици да погледају

женски „Арт” у „Аполу”, у извођењу трију глумица које су
недавно завршиле Факултет
драмских уметности.
Улазнице за овај догађај могу се купити у агенцији „Континентал травел” у Карађорђевој 13, а стају од 700 до 1.200
динара.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ, МУЗИЧАР

ОКО НОВИХ ИДЕЈА САМ КАО РИБАР
– БАЦИМ УДИЦУ И ЧЕКАМ
Гостовање Влатка Стефановског у Панчеву, најављено за
25. април, у дворани Културног центра, обрадовало је многе суграђане. У интервјуу датом нашем листу он открива
шта ће све свирати, како је настајао његов последњи албум,
какве су разлике између грађења соло каријере и свирања у
бенду... Иако је реч о великој
звезди југословенског рока, на
питања која су му послата
имејлом одговорио је врло брзо, у року од два-три дана, и то
веома непосредно и искрено.
ПАНЧЕВАЦ: Какав ћете
концерт извести пред панчевачком публиком? Претпостављам да ће бити заступљене и
песме с вашег новог албума
„Сеир”? Шта ћете све свирати?
В. СТЕФАНОВСКИ: У Панчеву ћу одржати соло концерт, један од оних које називам „Гитарским медитацијама”. Обично је први део концерта инструменталан, а у
другом делу изводим и вокалне нумере, оне теме које се
обично од мене очекују. Одсвираћу и неке ствари са албума „Сеир” које су већ део
мог стандардног репертоара…
• „Сеир” је освојио „Златну
бубамару” као најпопуларнији
албум у 2014. години у Македонији. Како је дошло до тога
да снимите кантауторски диск
једанаест година након свог
последњег кантауторског албума „Кула од карата”? Да ли
је албум „Сеир” настајао дуго?
Како је текао стваралачки процес док сте радили на њему?
– Око нових идеја се понашам као рибар – бацим удицу

и чекам. Никада нисте сигурни када ће се нова идеја упецати, да ли ће се развити до
краја, хоће ли остати као неки
мотив забележен у компјутеру
или ће евентуално постати
хит. Прилично споро сам радио на састављању материјала
за албум „Сеир”, али задовољан сам и резултатима процеса и пријемом код публике.
• Каријеру сте започели као
југословенски музичар, тачније као члан младог и обећавајућег македонског састава „Леб
и сол”. Како је код вас текао тај
прелаз од свирања у бенду ка
граћ
ђењу соло каријере? Ваља
напоменути да се то догаћ
ђа
средином деведесетих, у време распадања Југославије и
једног система вредности.
– Када имате бенд, с људима из бенда делите и
стресове и успехе, делите
цео колач. То је прилично комфорна зона. Међутим, ако након извесног времена енергија
заједништва почне да
се клима и распада,
нема потребе на силу
остати заједно... Када почнете да радите сами, одговорни сте за све што не ваља, а
ваљда и заслужни за оно што
ваља. Слобода нема цену. А о
друштвеном контексту када се
све то догађало, можемо дискутовати другом приликом.
• Наступали сте с бројним
музичарима широм света. Да
ли бисте могли да издвојите
некога с ким вам је сарадња
била најуспешнија и најпри јатнија?
– Већ дуго сарађујем с Мирославом Тадићем и с њим

сам изградио веома суптилан
музички израз. Наравно, сва
познанства, сарадње и заједнички пројекти су ми драги и
значајни, а верујем да је и мој
потпис важан за неке уметнике, пројекте и наступе.
• Радили сте музику за поједине филмове, балете и представе. Да ли је вам је то лакше
или теже него да радите на
ауторском пројекту? Јесу ли
захтеви који се притом постављају пред композитора за вас
ограничавајући или их дожи вљавате као изазов?
– Све зависи од сензибилитета редитеља, продуцента и
од остатка екипе. Некад све
тече као вода, а некад зна бити прилично стресно и напето. Добро је бити флексибилан, али с филмаџијама никада нисте на сигурном. Имао
сам срећу да радим с великим
мајсторима филмске уметности, од којих сам много тога
научио.
• Предстоји вам интензивна
концертна сезона. Где ћете
све наступати и постоји ли
разлика у томе како вашу музику прихвата публика с простора екс-Југославије и она у
иностранству?
– Да, предстоји доста густ
распоред. Након Панчева
идемо на краћу турнеју по Босни и Херцеговини, а после
тога, средином маја, следе
концерт у Бечу, затим три
концерта у Шведској, па у Хрватској, Румунији, Словенији
и тако даље. Надам се да ћемо
бити на висини задатка и да
ћемо физички, духовно и
уметнички одговорити на оно
што се од нас очекује.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Сва светлост коју не
видимо” Ентонија Дора
Када је Мари Лора у шестој години ослепела, отац
је за њу изградио макету
кварта у којем живе у Паризу не би ли додиром запамтила распоред улица у
комшилуку и тако научила
самостално да долази до
Националног музеја. То је
чаробно место у којем ради
њен отац. Безбрижне године пролазе и када немачка
војска окупира Париз, Мари Лора и њен отац беже из
града носећи са собом можда највреднију драгоценост музеја.
Истовремено, у једном
другачијем свету, у Немачкој, одраста сироче Вернер. Једног дана проналази
стари радио-апарат који ће
га потпуно очарати. Убрзо
постаје вешт мајстор за поправку радија и тај таленат
га води међу Хитлерову
омладину. Млади радиооператер пролази кроз
европска ратишта од Русије до срца Француске, по-

ражен свешћу да из дана у
дан губи своју људскост.
Оног дана кад буде срео
слепу девојку, Вернер, заљубљеник у технику, схватиће да су њих двоје тачкице људске свести које се
опиру колективном страху
и злу и да још увек постоји
могућност избора неког
племенитијег света.

Два најбржа читаоца који до среде, 22. априла, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор
на питање: „Да ли још увек постоји могућност избора неког племенитијег света?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сва светлост коју не видимо” Ентонија Дора.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

О речима и вину
Јован Поповић, глумац

УСКРШЊИ КОНЦЕРТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Кларинетска химна младости
Студенти кларинета с Факултета музичке уметности из класе
професора Огњена Поповића,
једног од најпознатијих панчевачких кларинетиста, извели
су предиван ускршњи концерт
на сцени Културног центра на
Велики петак, 10. априла. Иако
је реч о концерту класичне музике, сва места у сали била су
попуњена. Током сат и по времена студенти су, као солисти,
али и у форми трија, квартета и
квинтета (у једном моменту им
се придружио и сам Огњен Поповић), извели композиције
Хофмајстера,
Стравинског,
Карла Марије фон Вебера, Баха, Гргина, Џоплина, Шпора и
Пјацоле.
Класа Огњена Поповића
тренутно броји осморо студената с разних година студија.
Сваки од њих има за собом велики број солистичких наступа, а често учествују у камерном и оркестарском музицирању, похађају мастер-класо-

ве и веома су успешни на такмичењима у региону.
– Моја је тежња да студентима омогућим да што више
наступају пред публиком, њима је то много важно. Свирати
у соби и пред публиком, то су
две сасвим различите ствари.
Изузетно је важно да што ви-

ше буду на сцени – објаснио је
Огњен Поповић.
Те вечери су наступили: Габор Хењел, Александар Лазовић, Милош Ђорђевић, Никола Марић, Јована Лађевић и
Александар Стојановић, уз
клавирску сарадњу Антонеле
Гргин. Међу студентима је

био и Ђорђе Радовановић, који је дипломирао и сада завршава мастер-студије у класи
Огњена Поповића. Он се профилисао за свирање бас-кларинета, за који се студенти ређе опредељују. Панчевачка
публика је могла да чује како
звучи обрада Бахове композиције за чело у његовом извођењу на бас-кларинету.
Огњен Поповић и његови
студенти сваке године приреде по један концерт у нашем
граду. Пре само две недеље он
је реализовао вишедневну међународну радионицу кларинетске музике на Чардаку. Каже да му је важно да ради на
популарисању не само музике
за кларинет већ, уопште, класичне музике. С тим у вези
Поповић, као уметнички директор „Класик феста” при
КЦП-у, већ увелико припрема
ново издање фестивала, који
ће, као и обично, бити одржан
почетком јуна.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „КЕРОВИ”

НЕ ПРОПУСТИТЕ „ПЛАСТИКУ”

Ми, зли и добри пси

Две жене у теретани

Представа „Керови” Кристофера Џ. Џонсона, у преводу
Милице Михајловић, за коју
режију и сценографију потписује Ерол Кадић, премијерно
је изведена у среду, 15. априла, у дворани „Аполо”. Главне
улоге у том комаду тумаче

Странe припремила

Драгана
Младеновић

Маринко Маџгаљ и Александар Срећковић Кубура, а свирају и играју Сања Срећковић
и Андрија Даничић.
Реч је о представи састављеној од прича четрнаест псећих
ликова, кроз које они преносе
своје ставове према љубави,
сексу, пријатељству, освети, насиљу... То је сасвим јединствен
спој трагедије, хумора, оштрине, нежности и романтике.
(Опширније о представи у
наредном броју „Панчевца”.)

У четвртак, 16. априла, од
19.30, у дворани Културног
центра Панчева биће изведена представа „Пластика”
Стевана Копривице, у режији Сузане Петричевић, у
којој играју Нела Михајловић и Сузана Петричевић.
То је комедија која говори
о две жене у најбољим годинама – Милини Чакаревић,
успешној удовици, довољно
искусној да зна шта јој је

радити, и Катарини Бојановић, некадашњој перспективној студенткињи журналистике, а сада... Оне су два
дијаметрално супротна карактера, две наизглед
обичне, али узбудљиве
судбине кроз које се преламају смешне и болне
одреднице времена у коме живимо. Радња се дешава у елитној теретани
док чекају тренера...

И за речи и за вино пожељно је поштовати упутство о
температури на којој се одређена реч или вино служи.
Лексикони, појмовници,
речници илити винске карте и етикете нуде скуп најважнијих података о типу
речи и квалитету вина. Културно-вински бонтон истовремено је и правилник у
калеидоскопу
животних
прилика и неприлика. Јер
за сваког хомо сапијенса од
пресудне важности је процес врења мисли, као и
ферментација речи, да би
се пречишћене преточиле у
буриће мудрости. Природни конзерванси омогућавају старење и сазревање вина, а самим тим, уз еволутивно стрпљење, ми тада
конзумирамо Бахусов нектар, а таква вина нас могу
увести у медитативни занос
и филозофију телесне егзалтације.
Хармонизацијом нас речи и вино могу просветити
и надахнути, а онда нам се
може величанствено приказати свеколика етика и
естетика живота око нас.
Исус молитвом воду претвара у вино на свадбеном
весељу у Кани Галилејској,

лоза светог Симеона Мироточивог (Стефан Немања)
благословила је многе брачне парове децом љубави,
литургијска поетика проноси преображавање хлеба и
вина у тело и крв Исуса
Христа, победника над смрћу. Љубав је корен сваког
заноса. Какве су нам мисли,
такав нам је живот. Вино
испуњава радошћу срца људи, а радост је мајка свих
врлина. Истовремено, речи
које изговарамо док вином
наздрављамо животу, могу
битно одредити и нашу
личну карту по којој ће нас
други препознавати.

ПАНЧЕВЦИ, СВИ/СВУДА

Кикиндска
„Мурлин Мурло”
Представа „Мурлин Мурло”
кикиндског Народног позоришта, у режији Бобана
Скерлића, премијерно је изведена у том театру у уторак,
14. априла. Главну улогу у
том комаду игра наша сугра-

ђанка Марина Воденичар.
Она тумачи веома захтеван
лик Олге, назване Мурлин
Мурло. Кољадина драма говори о губитницима транзиције, безнађу и сувишном
човеку на крају 20. века.

14

АУТОМОБИЛИЗАМ

Четвртак, 16. април 2015.
automobilizam@pancevac-online.rs
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- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - -

М – ОЗНАКА ЗА ЛУКСУЗ

КАЗНА БЕЗ ЗАУСТАВЉАЊА

Статусни симбол
Перформансе, али и
удобност
Величина и стил у комбинацији с напредном технологијом, уз невероватну удобност,
атрибути су престижних возила компаније „Даимлер”.
Историја ових аутомобила
датира још из најранијих дана
аутомобилске индустрије, а
луксуз и иновације су одувек
имали важну улогу јер су њихови власници увек истицали
свој статус у друштву. У свему
овоме можда се највише истицао „мајбах”.
Најскупљи аутомобил тог
времена
„Мајбах-Моторенбау” је пуно
име немачке компаније која
се бави производњом ексклузивних возила. Компанију је
основао Вилхелм Мајбах заједно са својим сином Карлом
1909. године. У почетку су сарађивали с компанијом „Даимлер” и били су задужени за
производњу дизел-мотора за
различите типове аутомобила.
Године 1919. направљен је
први прототип аутомобила
који је носио дупло М као логотип. Модел је имао ознаку
В3, а био је опремљен шестоцилиндричним мотором запремине 5,7 литара. Приказан је на Сајму аутомобила у
Берлину 1921. и то је била са-

мо полазна тачка за немачког
произвођача, који је наставио
да унапређује своје аутомобиле до 1940. године.
Није се дуго чекало на новитет овог произвођача и
1929. из фабрике је „изашао”
следећи успешан модел – „цепелин” ДС8. Максималну брзину од 150 километара на сат
аутомобил је развијао уз помоћ мотора В12 од 200 коњских снага. Елегантан дизајн

је привукао имућну клијентелу тог доба, као и таксисте и
хотеле који су желели да се
разликују од других.
Оно што је можда најзанимљивије, јесте цена... За „цепелин” сте 1930. године морали да издвојите око 40.000 тадашњих марака, а уколико то
прерачунате у данашњу валуту, добићете износ од 9.000
евра. Поређења ради, у Америци је просечан аутомобил
тада коштао 750 евра.
Не постоје два идентична
Након Другог светског рата рата „Мајбах” је поново припојен
„Даимлеру”, који је купио права на име бренда. Међутим,
луксузни бренд је дужи период
стагнирао с производњом, тако
да су многи заборавили и да је
постојао. Почетком шездесетих година Немачка се економски опоравила и развој ауто-индустрије је настављен.
Компанија „Даимлер-Бенц”
објављује да је направила суперлуксузно возило које поставља нове стандарде. „Модел 600” је био спој традиције
и нове технологије који нуди
највећи степен безбедности за
своје путнике. Возило се про-

изводило пуних осамнаест година и било је први серијски
аутомобил с мотором В8.
„Мерцедес” је 1997. године
покренуо интересантан концепт и представио свету нови
модел „мерцедес-бенц мајбах”. То је изазвало велику пажњу и успех, тако да је „Мерцедес” одлучио да започне
масовну производњу тог возила с логом „Мајбаха”.
Почетком 2000. године на
тржишту се појавио луксузни
модел у две величине – „мајбах” 57 и 62, што су биле њихове дужине у дециметрима. Затим је 2005. произведен 57С, с
много моћнијим мотором и
променама у дизајну – аутомобил добија спортски изглед.
Оно што ове аутомобиле
чини другачијим од било ког
другог аутомобила на тржишту, јесте чињеница да је скоро сваки аспект аутомобила
прилагодљив. Са скоро два
милиона опција за комбинацију опреме, може се са сигурношћу рећи да ако купите
„мајбах”, не постоји могућност да ће бити још један такав на улици.
Н. Урошевић

Саобраћајна полиција све
чешће мери и снима брзину
кретања возила у насељу где
важи опште ограничење брзине од 50 километара на
час, без заустављања оних
који начине прекршај.
У службено возило са обележјем полиције или без
њега постављају такозвани
лидарски уређаји, општепознати као радари, одакле се
затим мери брзина кретања
возила. Тај оптички мерни
инструмент одашиље ласер-

ске зраке, који се одбијају
од предмета и потом региструју у оптичком пријемнику уређаја.
Сврха је да се, поред откривања и процесуирања оних
који прекораче брзину, и психолошки делује на возаче. То
значи да можете бити осуђени на плаћање новчане казне
у распону од 6.000 до 20.000
динара као власник возила
којим је учињен прекршај, а
возач није идентификован у
прекршајном поступку.

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - -

ШТА ЛОШЕ УТИЧЕ НА АУСПУХ?

Издувни систем код аутомобила, или једном речју –
ауспух, спада у делове аутомобила на чију исправност
возачи мање обраћају пажњу. Тек када он потпуно
пропадне и када се његови
делови буквално вуку по путу, посећује се сервис. Наводимо неколико ствари које
утичу на радни век издувног
система.
Најчешћи узрок је унутрашња и спољашња корозија лонца, а понекад су то и
ломови који настају због неисправних покиданих носача мотора, па се вибрације
мотора преносе на издувни
систем. Корозија настаје
услед спољашње ниске температуре која ствара кондензат. На појаву кондензата и корозије више утичу
кратке градске вожње него
дуга путовања, јер мотор и

издувни систем и не стигну
добро да се загреју, а самим
тим кондензат остаје у издувном систему.
Још један велики проблем
због којег ауспух страда јесу
и дотрајали гумени носачи
ауспуха и мотора, што доводи до стварања вибрација
које проузрокују убрзано пуцање појединих компонената издувног система. Нестручна уградња или избацивање фабричких уградних елемената издувног система, као што су катализатор и флексибилна цев,
знатно скраћују радни век и
новоуграђеним ауспусима.
Како да ауспух траје дуже? Врло једноставно – водите рачуна да избегавате
све оно што смо у претходном тексту навели као разлоге убрзаног пропадања
издувног система.
Н. У.
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ФИЈАТ пунто 1996, 1.1, 5
В, регистрован до деветог
месеца. 063/815-69-39,
066/632-00-88. (193947)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 206, 2003. годиште,
1.4, бензин, клима, централна, АРБ, АБС, пет
брзина. 064/194-03-87.
(193893)

ЈУГО 55, 1989. годиште,
бензин, плин, регистрован, 350 евра. 060/140-5444, Дуле. (194008)

ПРОДАЈЕМ камион мерцедес 5 тона, исправан,
регистрован,
повољно.
064/932-00-57. (193975)

РЕНО меган 1997. годиште, 1.6, с плином, 670
евра.
061/179-53-97.
(193935)

НА ПРОДАЈУ југо темпо
1996.
годиште.
Тел.
062/548-990. (193912)

ПРОДАЈЕМ голф 3, 1996.
годиште, увезен из Немачке,
регистрован, власник. Тел.
063/843-59-06. (194012)

ФОРД фијеста 1.2, добро
очуван и јако добар, 2003.
годиште, прва власница.
064/137-47-89. (194039)

ЗАСТАВА 101, 1997. годиште, први власник, 38.000
км, одличан, 550 евра.
064/300-40-01. (193935)

ЗАШТИТА аутомобила од
крађе најновијом методом, за само 150 евра.
Дејан,
063/800-01-96.
(193918)

ФИЈАТ пунто I, 1999.
годиште, 1.1, троја врата,
у одличном стању, 899
евра.
063/753-33-69.
(194023)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2004.
069/543-17-51.
(193990)

ПРОДАЈЕМ ладу риву
1.300, 1990. годиште, ТНГ,
цела или у
деловима,
300
евра.
063/836-48-01. (193937)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру,
метан, бензин, 2004. годиште,
комби
ивеко.
065/605-59-95. (193904)

ПРОДАЈЕМ скутер 50 цц
кивеј, 2009. годиште,
регистрован. 064/351-1173. (193969)

ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у
деловима, најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (193942)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,
одличан, 132.000 км,
регистрован, 1.600 евра.
063/289-350. (194049)

ПРОДАЈЕМ опел вектру
1991. годиште, нерегистрован,
062/455-682.
(193971)

РЕНО клио 1.2, 2001. годиште, 5 В, клима, сив, на
име купца. 063/815-69-39,
066/632-00-88. (193947)

ОПЕЛ астра 2007, класик
Г, твинпорт, 1.598 цм , 103
кс, прешао 80.300 км,
први власник, гаражиран.
063/309-805. (193949)
СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, троје врата, кожа,
дигитална клима, абарт
опрема. 064/130-36-02.
(194158)
СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, петоро врата, регистрован, клима. 064/13036-02. (194158)
ПРОДАЈЕМ скутер пијађо
фри, трајно регистрован,
350 евра. 060/076-59-44.
(194165)
ГОЛФ ГТИ, цена 900 евра.
065/677-46-43. (194175)
ЗАСТАВА 101, 1995. годиште, плин, регистрован до
октобра 2015, 350 евра.
061/289-41-51. (194178)
ЗАСТАВА 10, 2009. годиште, повољно, због селидбе.
060/448-68-45.
(194183)
ФОРД сијера 1.3, аскона
1.6, оба регистрована с
плином. Тел. 063/843-5569. (194193)
ФОРД фијеста 2007, 1.3,
бензинац, немац, као нов,
на име. 065/833-91-62.
(194195)
ПРОДАЈЕМ ауто сеат кордоба 1.4, бензинац, 2003.
годиште, власник. Тел.
060/010-70-54. (194199)
ДЕЛОВИ суза, југо ,кец,
мотори,
петостепени
мењачи,
алу
фелне.
064/856-60-65. (194161)
ЈУГО корал 1.1, 2002.
годиште, атестиран плин,
црвен, власник, одличан.
064/142-55-93. (194161)

ОПЕЛ зафира 2.0 Д, 2001.
065/455-07-08. (194115)
АЛФА ромео 156, 2001.
годиште, регистрован до
22. јануара 2016. 064/23437-72. (194121)
АЛФА 156, 1.6, 2000. годиште, регистрована, бензин, плин, атест, фул
опрема,
повољно.
063/777-30-85. (194127)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо фреоном
најновијом дигиталном
машином,
комплетно
пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194134)
ГОЛФ 2 дизел, 5 В, истекла
регистрација,
у
добром стању, могућа
замена за скупљи ауто.
065/557-81-42. (194154)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних, исправних, хаварисаних и других возила, продаја половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (194180)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила од
80 до 400 евра, продаја
половних резервних делова. 066/409-991, 063/78282-69. (194180)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (194034)

ПРОДАЈЕМ
сејалицу,
сетвоспремач, плуг, шпартач, прскалицу и виклон.
060/660-79-60. (193660)

МЕРЦЕДЕС 124, 200 Б,
широке лајсне, металик
сив, регистрован, Ј. Чмелика
70,
Војловица.
(194082)
МЕГАН 1.5 ДЦИ, 2008,
екстрим, одличан, као
нов.
064/214-30-66.
(194091)
ОПЕЛ зафира 1.6, метан,
2002. годиште. 064/07115-42. (194115)
БЕВЕРЛИ 250, 2002. годиште.
061/254-73-76.
(194115)
БЕВЕРЛИ 500 скутер,
2006.
064/085-52-38.
(194115)

ПЕЖО 206, дизел, 2004.,
увоз из Немачке, као нов,
на име, цена 2.600.
064/398-90-95. (194282)
КОРСА, бензинац, 2002.,
сва опрема, регистрован,
одличан, власница. Тел.
064/318-90-95. (194282)
СЕАТ ибица, клима, 2000.
годиште, петоро врата.
061/284-60-52. (193288)
ПРОДАЈЕМ заставу 128,
добар, мотор и мењач.
064/611-37-09. (194239)
РЕНО меган 1.9 ДЦИ, 2003.
годиште, власник, прва
фарба, караван, 2.600 евра.
069/252-42-56. (194254)
РЕНО меган, 1.5 ДЦИ, 2004.
годиште, лимузина, власник.
064/199-24-56. (194258)

ВОЗИЛА

РЕНО меган 2001, 1.6,
б е н з и н - г а с . 061/254-73-76. (194115)

ПОТРАЖЊА

ЛАНЧИА либра 1.9 Д,
2003, одлична. 064/08552-38. (194115)

ОТКУП возила свих врста
до 3.000 евра. 064/300-4001. (193935)

ГАРАЖА на Содари, Савска улица, екстра положај.
063/309-805. (193949)
ПРОДАЈЕМ гаражу на
Тесли, испод зграде. Улица Стевана Стратимировића.
065/372-12-82.
(193930)
ГАРАЖУ и гаражно место
на Котежу 1, продајем,
договор.
063/304-608.
(194226)

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ОПЕЛ корса Б, 1.0, 1999.
хитно.
064/191-64-97.
(194147)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ приколицу
змај кипер, 7 тона.
063/354-352. (194065)
ЧЕТВОРЕДНИ шпартач с
кутијама за ђубре. 064/30328-94, Качарево. (193891)
КУПУЈЕМ круњач, прекрупач оџаци, црвени.
065/561-01-03. (193837)
ПРОДАЈЕМ приколицу
кикинда кипер, шпартач
ИМТ дворедни, плуг једнобраздни осјечки, елеватор 7 метара. Тел.
013/617-123, 064/243-8314. (193958)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (193066)
ПРОДАЈЕМ
замрзивач
обод, вертикални, очуван,
8.000 динара. 063/281891. (193532)
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ТВ половни из увоза, 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (193903)
ВЕШ-МАШИНЕ, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510,
063/703-76-07.
(194123)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-129.
(СМС)

ЕЛЕКТРИЧНА косилица
за траву, 50 евра, женски
бицикл, 30 евра, акумулаторе 25 евра. 066/804-4638. (р)
ДЕТЕЛИНА и слама балирана на продају. 063/321506. (193970)

ПРОДАЈЕМ саднице рабарбаре, вишегодишња, јестива биљка. 013/353-528,
064/425-58-51. (193963)
ПРОДАЈЕМ кухињски сто,
ТА пећ, факс апарат, телефоне фиксне. 069/150-2078. (193989)
ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2.80, мотор меркур 40 кс.
060/312-90-00. (194002)

КУХИЊСКИ елементи,
компјутерски и писаћи
сто, полице, табла, огледало, столице. 064/188-4264. (194007)
КАМИН френклин нов,
350 евра. Тел. 063/770-0320. (194014)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава, монтирање, гаранција, 110 евра.
062/974-14-04. (193872)
ДЕТЕЛИНА
балирана,
Јабука, Машинска 10, хитно, цена повољна. Гојко,
065/544-67-33. (193911)
СТЕПЕНИШТА,
храст,
јасен, буква, прозори, врата, израда, монтирање.
063/732-82-16. (193914)
ПРОДАЈЕМ дрвене прозоре са шалонима, 120 х
120, Миса. 060/444-76-83.
(194018)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 6 ари, нова Миса.
069/160-82-28. (СМС)
КУЋА, Змај Јовина 180 м2,
сређена, 100.000 евра.
Тел.
060/034-31-11.
(192723)

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, брачни лежај и
душек за декубитус. Тел.
063/875-88-83. (194062)

НА ПРОДАЈУ регали, кревети, столови и столице,
фрижидер, ормари, судопера, баштенски столови,
телевизор,
француски
лежај, старинска витрина,
сто и столице, књиге, старинска преслица, угаона
гарнитура. 064/155-38-13.
(194234)

ПРОДАЈЕ се кућа на новој
Миси, 6 ари плаца.
063/854-41-74. (192568)
ГОРЊИ град, 6,57 ари,
кућа 55 м2, 1/1 укњижена.
063/275-510. (193565)
ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи, две стамбене јединице,
6 ари плаца. Тел. 370-256,
064/006-71-00. (193462)

ФРИЖИДЕР, замрзивач,
веш-машина, брачни кревет, кауч, двосед, тросед,
регал, трпезаријски сто са
столицама, сточић, шиваћа. Тел. 063/861-82-66.
(194139)

ПРОДАЈЕМ врло квалитетан апарат за воду.
061/110-98-10. (194004)

ВИБРАТОР за бетон, дизалицу, грађевинску, брусилице за терацо, шлајферицу за паркет, вагу, 500 кг.
064/810-30-91. (193868)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, мини кухиња, нова,
10.000 динара. 063/77345-97, 371-568. (194089)

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

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ зечеве расе
хајкун. Тел. 013/354-906,
064/144-53-58. (193344)

ОГРЕВНО дрво, продајем:
цер, храст буква и багрем,
3600 дин. 061/251-07-50.
(СМС)

БЕТОНСКИ блокови од 30
до 65 динара, ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. 069/27573-94. (193777)
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ЗАНУСИ кондензациона
машина за сушење веша,
као нова, немачки електро
бицикл, алуминијумски
бицикли класичан и фреза
einhell, 4 кс. Тел. 065/53627-02. (193901)

ПРОДАЈЕМ алуминијумску скелу, дводелна с
гажиштем и точковима.
Тел. 062/366-735. (СМС)

ПЕЛЕТ 100 посто буква,
преостала
количина.
065/251-03-57. (193411)

ОГЛАСИ

КИРБИ нов, смедеревац,
сто, столице, шерпе ростфрај, комплет, фотеље
склапајуће терасне, бушилице.
064/955-51-85.
(194037)
ПРОДАЈЕМ овас и кукуруз. Борачка 1, Војловица.
342-819. (194176)
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ШИРИ центар, 100 м ,
нова, са улагањем, 25.000,
хитно. „Гоца”, 063/89977-00. (193849)
ШИРИ центар, старија и
новија кућа, 6 ари, 42.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(193849)
СТРЕЛИШТЕ, кућа са три
засебне јединице, договор.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(193849)
ПРОДАЈЕМ у Добрици
стамбено-пословни простор, 42 + 30 м2, у општинској згради. Цена 7.000
евра, власник. 063/73344-71. (193847)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фотеља, плинску пећ.
063/348-099. (194063)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старе фудбалске улазнице, брошуре,
звездине ревије, заставице.
069/520-19-77.
(193850)

АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење. 013/25185-55,
062/600-365.
(194173)

ПРОДАЈЕМ чекичар оџаци, круни и меље кукуруз
и детелину. 675-282.
(194181)

КУПУЈЕМ старо и ново
перје, замена за лио јастуке. 062/974-14-04. (193872)

ПОВОЉНО на продају
комбинација фрижидер,
замрзивач.
231-95-50,
064/294-21-40. (194267)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(194279)

ЦРЕПАЈА, прелепа трособна 147 м2, помоћне зграде,
13,5 ари, 36.000. „Кров”,
060/683-10-64. (193922)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 100 м2, са недовршеним поткровљем и 200 м2
помоћних просторија на
плацу од 14,5 ари, има
комплетну инфраструктуру и употребну дозволу.
065/263-17-01. (193994)
ЗЛАТИБОР, плац 3 ара,
темељ, струја, вода, папири, замена ауто. 060/31290-00. (194002)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари плаца, Војловица.
Тел.
063/778-48-35.
(193961)

ЗЕМЉА, 72 ара, Јабучки
пут, друга дуж и 57 ари
код
„Пивашевића”.
060/353-99-10. (194009)

МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(193907)

МИСА, плац 22 ара,
16.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (193907)

300-830

КУДЕЉАРАЦ,
прелеп
плац код цркве, 32 ара,
24.000. „Кров”, 060/68310-64. (193922)

КУЋА у Иванову, 280 м2,
на 15 ари плаца + гаража.
064/140-52-83. (194047)

СТАРЕЧВО, кућа недовршена, 150 м2, 3 ара,
14.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (193907)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
месинг, старе славине,
бакар, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (193878)

ЈАБУЧКИ, до пута, двособна уредна кућа 61 м2,
72 ара, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (193922)

ПРОДАЈЕМ 30 ари грађевинског земљишта, Омољица, близу главног пута.
062/708-070. (193472)

СТРЕЛИШТЕ, мања кућа,
сређена, ЦГ, 27.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(193907)

ПОЛОВНИ намештај из
увоза продајем. 065/43875-39,
013/412-158.
(194255)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (193988)

НОВА кућа 9 х 12, спратна, дељива, завршни радови, нова Миса. 064/22136-12. (193868)

МИСА, две одвојене куће
на плацу, 55.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(193907)

ПИЛИЋИ домаћи, квалитетни, очишћени, 250
динара килограм, испорула од 5до 9. Маја, могућност одлоћеног плаћања
до 90 дана. 061/139-28-10.
8194243)

КУЋА комфорна 130 м2,
грејање гас, колски, 4,5
ари, близу центра. 258-0647. (193979)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, врло
повољно, Новосељански
пут.
066/385-289.
(193667)

ПЛАЦ на продају, 4 ара,
код стоваришта „Тмушић”.
064/959-42-79.
(193933)

СВИЊСКЕ полутке на
продају.
654-321,
060/500-30-91. (194261)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 57 ари.
064/932-00-57. (193975)

БАНАТСКО Ново Село,
плац 6 ари, центар, 2 ланца земље. 060/405-55-49.
(193854)

СТАРИ црепајски пут,
викендица, воћак, башта,
20
ари,
укњижено.
063/879-51-40. (193931)

ПРОДАЈЕМ
балирано
сено.
064/611-37-09.
(194231)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2,
реновирана,
власник.
064/248-90-16. (193974)

ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице, плац 7
ари, ЕГ, легализована.
064/066-78-43. (193514)

НОВА Миса, кућа, три
етаже, 6 х 10, укњижена,
добра локација. 063/87951-40. (193931)

РАСАД паприка, парадајз,
краставац,
продајем.
064/143-50-23, 062/16570-20, 626-285. (194176)

КРАВА на продају, свеже
отељена. 064/959-22-55.
(194192)

ХИТНО продајем викендицу, 22 м2, стари виногради, код Црепаје, 13
ари, цена 2.450 евра,
Радослав Весин. Тел.
064/985-92-67. (193885)

ЦЕНТАР, кућа 150 м2, старија, 4 ара, изузетна локација, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)

ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, орман трокрилни,
орман двокрилни, гарнитуре,
мојца
фотеље,
витрине, комоде, сто +
четири столице, сто +
шест столица, спаваћа
соба комплет, кухиње,
комбиновани фрижидер,
фрижидер,
замрзивач,
дечја колица, телевизоре,
двоседе, ел. шпорет, ТА
пећи, машину за веш,
суђе,
тепихе,
разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ кухињу, фрижидер, замрзивач, шпорет
на плин, трпезаријске столове и остало. 063/182-0895, 335-930. (194206)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
близу
центра.
063/706-50-05. (193883)

КУЋА на продају, 70 м2 на
плацу 6 ари, Спољностарчевачка 58. 063/830-6633. (193964)

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

ПРОДАЈЕМ букву, храст,
цер, багрем, багремове
сеченице.
„Топлина”,
063/364-310. (194152)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (194281)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (193849)

НА ПРОДАЈУ кућа, две
стамбене јединице, плац 7
ари, Тесла. 060/488-21-15.
(193909)
БРИКЕТАРНИЦА, хала,
кућа на продају, Банатско
Ново Село. 064/163-59-55.
(193918)
ЦЕНТАР, лукс кућа 240
м2, две засебне јединице,
130.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)
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КУЋА, Горњи град, 340 м2,
три нивоа, новија, само
60.000, договор. „Весна 2”,
066/937-00-13. (194130)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТУРСКА глава, за реконструкцију, са свим дозволама, 45.000; Цара Лазара
на 3 ара, 42.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(194010)
СТАРЧЕВО, спратна, ЕГ,
35.000; Иланџа новија на
35 ари, укњижена, 12.500.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (194010)
СОДАРА, једнособан, 40
м2, III, ТА, 23.000, војне
двоипособан, ЦГ, III,
52.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (194010)
ПРОДАЈЕМ викендицу, 15
ари под воћем, струја,
вода, укњижена, Новосељански пут. 064/489-4036. (194013)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 8 ари, 84 м2, хитно.
063/880-57-99, 060/08057-99. (194019)

ИЗДАЈЕМ 30 ари за пластенике, башта, има воду
и струју. 064/948-71-22.
(194156)
ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објектима, одмах усељива.
062/176-94-86. (194157)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу, погодно
за бизнис. Тел. 013/626691,
064/470-97-06.
(194077)
ПРОДАЈЕМ у Панчеву,
спратну кућу, у приземљу
локал, три стамбене јединице,
Горњи
град.
064/137-47-89. (194095)
ПРОДЈЕМ кућу, Максима
Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (194080)
КУЋА, Синђелићева 111,
сређена, 160 м2, плин,
санитарна вода. 013/354391. (194100)
ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194108)

ПРОДАЈЕМ викендицу 25 ари
под воћем и три ланца земље.
064/078-69-06. (194021)
СПРАТНА кућа на новој
Миси, може замена за
стан.
060/393-71-84,
013/371-747. (194020)
ХИТНО продајем 28,5
ари, њива треће класе у
Војловачком
риту.
064/988-99-10, 013/346845. (194026)
ДЕО куће, почетак Стрелишта, засебан улаз +
анекс, укњижен. 064/95219-80. (194036)
ПРОДАЈЕМ њиву, башту,
од 16 ари, у Војловици,
Улица Братства–јединства. Тел. 061/151-93-36.
(194071)
КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, мањи плац, попутно сређена, 30.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (194072)
НА
ПРОДАЈУ
ланац
земље, на новом путу
Качарево-Панчево, близу
села.
064/193-19-01.
(194075)

ОГЛАСИ

МИСА, спратна, 142 м2,
1,17
ари,
укњижена,
46.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(194108)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари до пута, 6.000 евра.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (194160)
ХИТНО на продају кућа у
Старчеву, могућ сваки
договор. 061/237-73-76,
060/049-60-07. (194170)
ПРОДАЈЕМ воћњак башту
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (194187)
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, центар, 84 м2, два локала+стан, све укњижено.
Цара Лазара 3, 50 м од
Улице ЈНА (Војводе Путника).
063/389-972.
(194189)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац за изградњу пословних објеката у Панчеву,
Димитрија Туцовића 121,
потпуно комунално опремљен, 51 ар, може и половина,
цена
договор.
063/389-972. (194189)

ЦРЕПАЈА, 136 м , 15,7
ари, помоћни објекти,
23.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(194113)

ПРОДАЈЕМ
укњижену
кућу с 14,5 ари плаца у
Омољици, на главном
путу.
062/843-36-23.
(194207)
ЦАРА Душана, улични део
куће, без улагања, 16.500
евра. Власник, хитно.
064/174-53-37. (194216)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли
и воћњак пут Млекаре.
Тел.
064/586-89-13.
(194227)
ЦЕНТАР, 200 м2, кућа, 12
ари плаца, две стамбене
јединице. 064/005-30-52.
(194232)
КУЋА
нова
Миса,
П+2+ПК, око 400 м2,
110.000 евра, Херцеговачка 37. 063/870-45-53.
(194239)
ПРОДАЈЕМ плац, нова
Миса, с локацијском
дозволом,
3,5
ари.
063/837-91-30. (194239)
КУЋА 100 м2, код бувљака
с локалом, 45.000 евра,
може замена за јефтинији
стан.
061/187-99-87.
(194240)
ПЛАЦ, Караула, 15 ари,
струја, вода, 15.000 евра.
061/187-99-87. (194240)

КУЋА, Стрелиште, новија
градња, 200 м2, 5 ари,
75.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194241)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним
селима.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194108)

2

ПЛАЦ 14 ари, може мање,
Охридска,
Кудељарац,
доступна струја, вода,
канализација. 064/850-7131. (194285)

КУЋА, Тесла, 4,29 ари,
52.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194241)

СТАРЧЕВО, добра, паркети, 88 м2, 9 ари, 21.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194108)

КУЋА на Маргити, 425
квадрата, у изградњи, 8
ари плаца, грађевинска
дозвола, све дажбине плаћене.
065/811-31-92.
(194110)
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ПРОДАЈЕМ кућу од 140
м2, ближи центар, 4 ара
плаца. 351-607. (194201)

КУЋА, Горњи град, 45.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (194241)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, два засебна стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (194196)

НОВА лепа кућа, Јабучки
пут, укњижена, канализација, намештај. 345-534,
064/246-05-71. (194244)

КУДЕЉАРА, плац од 5
ари, дозвољена градња,
продајем.
343-390,
060/434-45-01. (194287)

КУЋА, 45 м2, плац 5 ари,
Ружина, 70.000, замена за
стан + доплата. 063/38665-57. (194245)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2. 064/90228-80, повољно, могућ
договор. (194125)

ОМОЉИЦА, 6 ари, 68 м2,
21.000, шири центар, две
јединице, 65.000. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(194286)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(194130)

ПРОДАЈЕМ 15 ари баште,
на Новосељанском путу.
060/516-760, 064/210-4643. (194290)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, 80 м2, усељива.
064/267-54-42. (194257)
КУЋА на продају у центру
Дебељаче. 060/033-11-16.
(194263)
ХИТНО, мини насеље, 3
плаца, две куће и темељи.
341-789. (194277)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ТЕСЛА, двособан, IV, без
лифта, ЦГ. 066/954-33-05.
(193232)
ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
Тел. 065/398-98-99. (193240)
ХИТНО повољно продајем
стан, троипособан 101 м2,
Улица Карађорђева 15,
Панчево.
063/334-430.
(193393)
ХИТНО, повољно продајем стан, троипособан 81
м2, дуплекс, на Тесли.
Улица Илариона Руварца
4, Панчево. 063/334-430.
(193393)
КОТЕЖ 1, кружни ток
Радова зграда, I спрат, 57
м2, хитно и повољно, може
и комплет ново, намештен, без улагања. Тел.
063/308-793. (193406)
НОВА Миса, 40 м2, 17.500,
поткровље, 58, 23.500 евра.
063/377-835. (193481)
ПРОДАЈЕМ салонски стан
у центру, 86 м2, ЦГ.
061/520-05-15. (193511)
2

КУПУЈЕМ солидну кућу
за становање, Нови свет,
центар. Тел. 063/700-6087. (193902)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,
ЦГ,
1/V,
укњижен.
060/415-52-05. (191455)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25.
(192250)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (192250)
НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен,
власник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са
даљинским
грејањем,
лифтом
и
прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (193154)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на новој Миси.
060/362-78-71. (193026)

ПРОДАЈЕМ стан, 43 м , на
Стрелишту, ЦГ, тераса и
подрум. 064/066-78-43.
(193512)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 44,5 м2 + 3,5 тераса,
ЦГ, IV спрат, повољно.
Тел. 315-290. (193570)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 53 м2, двособан
реновиран, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред,

ТЕСЛА, двоипособан, 62
м2, ЦГ, 35.000; 70 м2, трособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)

интересантан, власник.
062/112-63-25. (193652)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (193652)
ПЕПЕЉАРЕ, трособан, 58
м2, трећи спрат, сређен,
25.000 евра. Тел. 063/11162-22. (193755)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 40 м2, ВП, ЦГ,
Стрелиште, 24.000 евра,
договор. 063/774-27-26.
(191253)
ЦЕНТАР, трособан, 68 м2,
први спрат, без грејања,
36.000 евра. 064/128-9170,
063/194-34-94.
(193540)
ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, сређен,
одмах усељив. 064/11240-78. (192715)
ЦЕНТАР, 68 м2, нов, леп
трособан, 43.000, 40 м2,
једноипособан
25.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(193849)
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ПОНУДА

СТРОГИ центар, комплетно реновиран двособан,
III, ЦГ, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (193922)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I, 21.000,
једноипособан, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(193907)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан,
намештен, 27.000; 58 м2,
двособан, 32.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)

КОТЕЖ 2, леп једнособан,
37 м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (193922)

СОДАРА, двоипособан, 63
м2, поглед на Тамиш, III,
ЦГ. „UnaDalli”, 064/25587-50. (193907)

СТАНОВИ

СОДАРА, 59 м2, двособан,
комфоран, реновиран, II,
ЦГ,
договор.
„Гоца”,
063/899-77-00. (193849)
ТЕСЛА, центар, 55 м2, двособан, леп, лифт, ЦГ,
33.000. „Гоца”, 063/89977-00. (193849)
СОДАРА, двособан, 48 м2,
леп, без улагања, 25.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(193849)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан,
III, ЦГ, 42.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)
КОТЕЖ 1, трособан, реновиран, 68 м2, две терасе,
ЦГ,
41.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (193849)
МИСА, 37 м2, једноипособан, 16.000; 48 м2, двособан, 26.000; 52 м2, трособан,
29.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (193849)
СТРЕЛИШТЕ, 48 м2, двособан, леп распоред, ЦГ,
лифт, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (193849)
ВОЈНЕ зграде, 68 м2, двоипособан, 43.000, Лењинова, двоипособан, 68 м2,
45.000. „Гоца”, 063/89977-00. (193849)
2

ШИРИ центар, 85 м , нов
неусељен, хитно, 50.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(193849)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, центар Панчева, Београд, четворособан, Котеж.
063/856-74-02. (193998)
СТАН, центар 47 м2 +
гаража, III спрат, власник,
новоградња, лифт, гас.
063/757-47-50. (193997)
СТАН Маргита, 52 м2, I
спрат, фул сређен, новоградња, укњижен, власник.
063/449-798.
(193997)
КОПАОНИК
продајем
апартмане у сивој фази
или кључ у руке, може
замена стан, кућа, плац,
ауто.
060/312-90-00.
(194002)
СТРОГИ центар, двособан,
двоипособан стан, II, ЦГ,
лифт, одличан. 064/18842-64. (194007)
ПРОДАЈЕМ стан у строгом центру Панчева, од 45
м2, са грејањем. 069/21728-60. (194032)
ДОСИТЕЈЕВА, трособан,
I, ЦГ, 64 м2, близу центра,
салонски 114 м2, 68.000 и
86 м2, 43.500. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(194010)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (194024)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 70
м2, или мењам за Београд.
064/897-45-96. (193547)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, једнособан 30 м2.
Тел.013/321-338, 063/89238-30. (193950)

ЦЕНТАР, продајем једнособан стан + два помоћна
објекта (стамбени + гаража), у Самачком продајем
гарсоњеру. 069/353-07-57.
(193861)
ТЕСЛА, трособан стан,
продајем или мењам за
мањи. Тел. 069/251-03-54.
(194041)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, продајем или мењам за другу
некретнину. Тел. 069/25103-54. (94041)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, трособан 88 м2,
Котеж 1, 42.000 евра.
069/339-29-90. (194044)
ХИТНО продајем стан,
договор. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (193959)

ХИТНО, Стрелиште, центар, трособан, 80 м2, VII,
лифт, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(194142)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000, или замена за мањи. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(194142)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт, уредан, 28.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194142)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV новија градња, 27.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(194142)
ТЕСЛА, преко пута „Авива”, једнособан, 33 м2,
сутерен,
ТА,
11.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194142)

УКЊИЖЕН стан, 100 м2,
две спаваће собе, радна,
гардеробна, велико купатило, дневни боравак 35
м2 и тоалет, велика тераса,
први спрат, дворишни,
Његошева, 620/квадрат.
060/027-10-46, 066/345009. (193954)
СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, 46.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (193907)
ЦЕНТАР, двособан, етажно грејање с намештајем, 28.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (193907)

ЦЕНТАР, дворишни, једнособан, 24 м2, за сређивање,
9.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194142)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
65 м2, II, две терасе,
35.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (194142)
СОДАРА, трособан, I, ЕГ,
67 м2, 41.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(194144)
НОВА Миса, трособан, 72
м2, I, ЦГ, 36.500. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (194144)
СОДАРА, двособан, IV, 65
м2, ТА, 27.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(194144)
МАРГИТА, нов двоипособан, 55 м2, I, ЕГ, гас,
40.000.
„Премиер”,
063/800-44-30. (194144)
7. ЈУЛ, двособан, ВПР, 53
м2, ТА, 18.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(194144)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ТА грејање.
064/842-92-11, 313-893.
(194102)
СОДАРА, једнособан, 38
м2, ЦГ, V спрат, два лифта,
власник, 22.500. 060/55525-42. (194079)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, TA, сређен, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.

КЕЈ, двоипособан, ЦГ,
VIII прелеп поглед на
реку, 32.000; Тесла трособан, V, ЦГ, 36.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(194010)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, VII,
ЦГ, реновиран, власник,
35.000.
063/168-54-87.
(193890)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан
на
Стрелишту.
069/151-49-52. (193856)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (193918)
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КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2 + тераса, ВП, ново
купатило,
25.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2, + тераса,
34.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58.
КОТЕЖ 1, гарсоњера, I,
ЦГ,
25
м 2,
17.500.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
МИСА, леп дуплекс, двоипособан, тераса, II, 58 м2,
21.000. „Мустанг”. 331341,
062/226-901.
(194108)
ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, ТА,
укњижен,
50.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194142)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(194142)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50, 334090. (193907)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 22.000,
договор. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(194142)

ЦЕНТАР, нов дуплекс, 110
м2, 59.000, трособан 73 м2,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (193907)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (194142)

ЦЕНТАР, сређен једнособан, 34 м2, III, ЕГ, 23.500.
„Мустанг”.
331-341,
062/226-901. (194108)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, кухиња, клима,
17.500. „Мустанг”. 331341,
062/226-901.
(194108)
КОТЕЖ 2, први део, сређен
једноипособан, 47 м2, ВП,
31.000. „Мустанг”. 331341, 062/226-901. (194108)
ВЕЛИКИ избор дворишних
станова од 9.000 до 20.000
евра. „Мустанг”. 331-341,
062/226-901. (194108)
СТРЕЛИШТЕ,
одличан
трособан, ЦГ, II, 71 м2, два
мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(194108)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
м2, II, ЦГ, тераса, сређен,
33.000, „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (194113)
КОТЕЖ
2,
почетак
Кикиндске, 60 м2, III, ЦГ,
35.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (194113)
СТРЕЛИШТЕ,
велики
избор једнособних и двособних станова. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(194113)
ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
ВП, ЦГ, 22.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(194113)
ДВОРИШНИ, 54 м2, ПВЦ
столарија, 13.500. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (194113)
ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, ПВЦ,
норвешки, 30.000, договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (194113)
СТАН, центар, 76 м2, I
спрат, салонски без ЦГ-а,
могућност замене за
мањи. Тел. 061/689-17-28.
(194120)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран стан, 57 м2, VII,
ЦГ, 27.000, власник.
064/617-80-88. (194128)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III, ЦГ, усељив, 40.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194072)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, приземље, одмах
усељив,
укњижен.
063/166-43-48. (194169)

ДВОСОБАН,
сређен,
Тесла, лифт, 33.000 евра,
договор.
„Весна
2”,
066/937-00-13. (194132)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, 28.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(194072)

ДВОСОБНИ, центар, 58,
тераса, 31.000; Котеж 2,
32.000;
Стрелиште,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (194184)

КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, уредан, 24.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194072)

ГАРСОЊЕРА, лепа, дворишна, 23, полунамештена,
усељива,
12.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (194184)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, ВП,
тераса, 32.000, VII спрат, 78
м2, 35.000, договор. „Весна
2”, 066/937-00-13. (194132)
ДВОСОБАН, ексклузиван,
VII спрат, Котеж 2,
33.000, хитно. „Весна 2”,
066/937-00-13. (194132)
ЦЕНТАР, двоипособан,
ЦГ, 32.000, трособан, 85,
договор, улично, 35,
13.000. „Јанковић”, 348025. (194135)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 36.000, једноипособан,
48, 22.000, Котеж 1, двособан, ЦГ, договор. „Јанковић”, 348-025. (194135)
СТРЕЛИШТЕ,
одлична
локација, потпуно сређен,
70 м2, власник, укњижен.
065/427-44-16. (194061)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, IV, ЦГ, лифт, сређен, 34.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(194072)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2, I,
ЦГ,
32.000,
договор.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (194072)
СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, VII спрат, два
лифта, тераса, укњижен.
060/555-25-42. (194019)
НА ПРОДАЈУ једнособан
стан 32 м2, Котеж 1, хитно.
060/720-20-78. (194099)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18
м2, ЦГ, власник, звати
после 16 сати. 063/697360. (194066)

СТРОГИ центар, 66 м2, ЦГ,
IX, поглед на Тамиш,
38.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (194160)

ЦЕНТАР, једноипособан,
новоградња, 46 м2, I, ЦГ, усељив, 32.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (194072)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
лифт, близу реке, 33.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (194160)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194072)

СОДАРА, 2,0, 48 м2, ЦГ,
екстра сређен, 34.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (194160)

СОДАРА, трособан, 66 м2,
II, ЦГ, усељив, 36.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194072)

КОТЕЖ 1, 3,0, 65 м2, ЦГ,
II, Радова зграда, 35.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (194160)

ЈЕДНОСОБНИ, центар,
30, леп, 20.000; Тесла,
22.000; Стрелиште 21.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (194184)
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ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште. Тел. 064/99262-07. (и)

ТЕСЛА, 40 м2, II, ТА, тераса, 24.000; двособан, одличан,
тераса,
30.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (194184)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, у кући, на Стрелишту.
064/167-04-76.
(194268)

СТАНОВИ

СОДАРА, једноипособан,
38, леп, тераса, сређен,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (194184)
СТАН, Карађорђева 2-e,
64 м2, укњижен, IV спрат,
лифт, ЦГ, двостран, власник.
061/152-51-77.
(194200)
КОТЕЖ 1, трособан, 71 м2,
VI, ЦГ, Радова зграда,
договор.
063/304-608.
(194226)
ЦЕНТАР, двособан, II, 46
м2, ТА, 31.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(194144)

ХИТНО, мини насеље, три
плаца, две куће и темељи.
341-789. (194277)
ТЕСЛА, двособан, ТА, 53,
25.500, пепељаре, 58, II,
31.000.
„Тина
РС”,
060/709-72-99. (194280)
СОДАРА,
новоградња,
одлични, Горњи град, II,
63, 50.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (194286)

ШИРИ центар, ПР, 34,
24.500, 7. јули, ПР, 36,
18.500.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (194286)

ЦЕНТАР, лукс стан, III
спрат, 78 м2, 3,5 собоан,
власник, нов. 063/472392. (194232)
ТЕСЛА, двособан, 31.000,
двоипособан 37.000, једнособан 22.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194297)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
и гарсоњеру, близу бувљака. Звати на број 065/56101-03. (193887)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
у
Самачком.
066/618-81-44. (193884)
У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру, самцу. 065/353-07-57. (193861)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен стан у центру, грејање, ТА. Тел. 318235. (193906)

ЈЕДНОСОБАН, намештен
стан на Тесли, преко пута
„Авива”, ЦГ. Тел. 064/22279-69. (193995)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Содара, други
спрат, има лифт. 063/75998-77. (193920)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу 29, сама на плацу.
063/150-80-99.
(194001)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
Стрелиште, у згради, В.
Влаховића (центар), на
дужи период, брачном
пару,
самцу/самици.
064/817-94-99. (193899)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 065/339-2325. (194005)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан. 065/518-95-80. (193921)

ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
бројила струје, воде, плина.
060/034-21-84,
013/342-184. (193865)
ИЗДАЈЕМ на Котежу 2,
једноипособан, намештен,
приземље, велика тераса.
061/195-19-10. (193870)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Котежу 1. Тел.
063/847-34-80. (193922)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, врло повољно, питати од 16 до 20 сати. Тел.
371-518, 060/013-49-52.
(193927)
2

ГАРСОЊЕРА, 25 м , издајем, ТА, 60 евра. 065/44779-69. (193929)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на дуже, ЦГ, телефон.
063/617-421. (193905)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву са двориштем, на дуже.
064/300-40-01. (193935)

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације. 063/744-28-66,
334-030. (194286)

ИЗДАЈЕМ
стан.
Тел.
013/347-737, 065/409-7431,
063/112-44-64.
(193938)

СТАНОВИ

ПОТРЕБНА кућа за издавање, на дуже време,
озбиљној
породици.
061/323-52-13. (193945)

ЦЕНТАР, двособан, 40.000;
двоипособан 45.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (194297)

ИЗДАЈЕМ намештен, двособан стан, у ценру. После 17
сати. 062/644-925. (СМС)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
33.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (194297)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ТА, полунамештен.
064/121-25-67. (СМС)

ПРОДАЈЕМ/мењам етажу
за стан од 100 м2 + тераса
12
м 2.
066/377-335.
(194256)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, 100
евра, депозит. 064/186-5087. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран намештен стан,
повољно, на Котежу 2.
064/121-48-37. (194016)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан. 064/154-9565. (194025)

СТРЕЛИШТЕ, ПР, хитно,
28.000, шири центар, сређен, 33.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (194286)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, Вељка Влаховића 14. 060/378-19-55.
(194006)

ИЗДАЈЕМ
намештену
собу самцу, употреба
кухиње и купатила, нова
Миса.
060/444-76-83.
(194018)

БЕОГРАД, 50, ЦГ, 49.000,
одличан, Јабучки, спратна, 5 ари. „Милка М”,
063/744-28-66. (194286)

ТЕСЛА, II, 55 м2, 31.000,
Котеж 1, III, 33.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (194286)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 064/973-1656. (194225)

ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен стан, преко
пута „Авива”, две собе,
телефон, централно грејање, леп. 013/251-06-02,
062/842-16-00. (193832)

marketing@pancevac-online.rs

КОТЕЖ 1, 35, ЦГ, 18.500,
Тесла, II, 30, 22.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (194286)

ГОРЊИ град, ПР, сређен,
18.500, Доњи град, до улице, 12.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (194286)

СОДАРА, двособан, II, 47
м2, ЦГ, 27.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(194144)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМО породични
двособан комфоран намештен стан, озбиљном и
поузданом брачном пару
или женској педантној
особи. Центар, 063/351709. (193871)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара, 54
м2, ЦГ, ненамештен, 100
евра. Тел. 062/811-08-13.
(193946)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари. Тел. 064/24243-19. (19378)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
064/153-32-78. (193957)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
с посебним улазом, погодан за самце. Цена по
договору. 064/076-86-67.
(193900)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан у згради на новој
Миси.
063/187-77-51.
(194035)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, близу бувљака.
064/137-47-89. (194039)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан на Тесли, клима, ТА,
интернет,
кабловска.
063/277-025. (193960)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, близу школе. Тел.
060/152-10-51. (193962)
ИЗДАЈЕМ
ненамештен
стан, Котеж 1, 50 м2, ТЕ.
Милојка
Лападат,
064/458-28-81. (193967)
ИЗДАЈЕМ
намештену
собу за самца, с употребом купатила. 371-262.
(193969)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру
полунамшетену или намештену у Самачком. Тел.
061/150-07-00. (193965)
ПЕНЗИОНЕРКА (59) тражи собу с употребом кухиње и купатила код старије
женске особе, плаћање
дажбина, струја, вода,
предност
Старчево.
062/826-07-99. (193985)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
Котеж 2, намештена, 30
м2. Тел. 060/522-55-57.
(193986)
ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, ТА, Тесла, зграда,
ненамештен. Тел. 231-5600,
065/468-76-27.
(193993)

НАМЕШТЕН
двособан
стан, издајем, близу центра.
060/555-85-62.
(194024)
ГАРСОЊЕРУ, већу, комплетно новије намештену,
близу центра издајем.
065/870-27-00. (194024)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
са посебним улазом, погодан за самце.
ИЗДАЈЕМ трособан комфоран стан у центру града. Тел. 063/195-02-63.
(194046)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (194045)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(194116)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, центар, гаража.
064/850-70-69. (194219)

ИЗДАЈЕМ леп двособан
стан у центру града комплетно
намештен.
064/665-89-97. (194117)

ПОЛУНАМЕШТЕН двособан стан, строги центар,
изнад „Раифаизен” банке,
55 м2, ЦГ, клима. 063/70986-64.

ИЗДАЈЕМ на Котежу 1,
једноипособан, намештен
стан, ЦГ, клима. 064/31141-02. (193129)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, празан, клима.
062/823-30-31. (194138)
КОТЕЖ 2, ненаметшен
двособан стан, II спрат,
ЦГ. 317-784, 061/186-8011. (194144)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, Котеж 1,
клима. Тел. 063/809-4655. (194222)
ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту, ненамештена, телефон, кабловска, засебна.
Тел.
064/612-81-40.
(1942188)

ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан на Стрелишту. Тел. 013/355-650.
(194146)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
или део стана у новој
кући.
064/130-36-02.
(194158)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, Цара
Лазара 119-а. 064/252-4787,
013/252-13-57.
(194160)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, насеље
Зеленгора. 063/213-195.
(194235)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, Улица Боре Станковића бр. 15. 013/362-124,
063/777-55-84. (194247)
ИЗДАЈЕМ у центру двособан, ЦГ. 063/713-50-75.
(194254)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. Слободан.
064/276-27-24.
(194259)

ИЗДАЈЕМ
комфорну
полунамештену (намештену) гарсоњеру, шири
центар града. 013/342-444,
069/260-88-00. (194053)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/016-84-85. (194051)
ИЗДАЈЕ се намештен
стан, Котеж 2, 120 евра.
Тел. 064/248-92-20.
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, ЦГ, ненаметшен. 061/696-05-21.
(194057)
ИЗДАЈЕ се намештена
соба у центру. 063/761-0356. (194058)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, звати
после 16 сати. 063/860-3022. (194067)
ПОВОЉНО издајем комплетно намештену гарсоњеру у центру града. Тел.
064/507-00-84. (194067)

ИЗДАЈЕМ двособан полунаметшен стан, ТА, приземље, Ж. Зрењанина 99-б.
064/837-90-60. (194162)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
дворишни ненамештен
стан,
код
Болнице.
063/809-51-72. (194274)

ИЗДАЈЕ се двособан стан
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(194164)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, празан, 50 евра,
приземље, централно грејање, поштеној одговорној
породици. 013/251-06-02,
062/842-16-00. (р)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(194170)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 2. 066/342243. (194194)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру,
ЦГ.
Тел.
064/072-06-92. (и)
НАМЕШТЕН стан, код
Хотела, 80 евра и новоградња,
ТА,
клима.
064/122-48-07. (194279)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, намештен, с грејањем, нова Миса. Тел.
064/318-90-95. (194282)

ЛОКАЛ 45 м2, Цара Душана 36-б, издајем или продајем. 063/255-186.

ЈЕДНОСОБАН стан у центру с атрактивним погледом на град. 064/764-1636. (194088)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан. 065/44097-00. (194093)
ТЕСЛА, гарсоњера, намештена, XI, издвојена кухиња, велика тераса, ЦГ,
КТВ, од 1. маја. 065/32369-63, шаљем слике мејлом. (194083)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал у центру Панчева, 25 м2. Тел.
063/263-025. (191825)

ОДЛИЧАН двособан стан у
центру Панчева издајем.
Тел. 062/886-97-15. (194073)

ДВОИПОСОБАН полунамештен стан, Содара, 63
м2, IV спрат, ЦГ. 063/87619-81. (194096)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
ненамештен
стан
на
четвртом спрату, Котеж 1.
064/131-44-08. (194292)

ИЗДАЈЕМ локал, аутобуска, телефон, клима, тенда, рефлектор, роло врата.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран намештен стан, грејање, центар Стрелишта.
063/325-622. (194068)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан. 063/777-208,
013/355-575. (194081)

ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен стан, преко
пута „Авива”, мањи двособан, телефон, центрлано
грејање. 013/251-06-02,
062/842-16-00.

ИЗДАЈЕ се стан 37 м2,
Котеж 1. 064/247-76-64.
(194284)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Содари.
062/849-12-97. (194287)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
трособан,
ненамештен
стан у приватној кући с
посебним улазом, посебном струјом, вреди погледати.
064/137-48-67.
(194215)

ИЗДАЈЕМ
комплетни
прoизводни погон с опремом и HACCP-om за прехрамбену производњу и
макробиотичку
храну.
063/351-709. (193871)
ЦЕНТАР, 14 м2, издавање,
на бувљаку 30, 15 м2.
063/240-817. (193888)
ТЕСЛА, локал 15 м2, за
издавање. 061/153-34-32.
(193892)
ИЗДАЈЕМ локал, 21 м2,
Браће Јовановића, близу
пијаце. Тел. 333-811.
(193926)
ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одличан.
064/226-91-30. (193910)

Четвртак, 16. април 2015.

ЛОКАЛИ

ПОВОЉНО
продајем
киоск на аутобуској станици, фијат темпру, караван.
061/156-26-00.
(193943)
ИЗДАЈЕМ лукс локал 20
м2, близу „Матијевића”,
код
пијаце,
центар.
064/497-21-32. (193953)

ОГЛАСИ

КЊИЖАРИ
„Алиса”
потребна радница за пола
радног времена. Доћи
лично у петак, 16. априла
од 13 до 18 сати, Вељка
Петровића 5, Стрелиште.
(194168)
ПОТРЕБНИ кувар и конобар с искуством, ресторан
„Family garden”. Тел.
064/641-91-83. (194185)

МАСАЖА у вашем стану,
тражим посао. 061/19281-77. (193930)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10, код Социјалног.
063/278-151. (194005)
ИЗДАЈЕМ локал, може
свака делатност, може и
магацин, 80 евра, 70 м2,
близу бувљака. 064/13747-89. (194031)
ПРОДАЈЕМ/издајем локале у центру Стрелишта од
39 и 81 м2. Тел. 064/26771-74. (194024)
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар, шеталиште, Његошева 2, два излога.
063/745-64-26. (4005)
ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара Душана 36-б. 013/252-26-61,
061/522-66-10. (194291)
ИЗДАЈЕМ собе за теренце
и кућу за становање.
064/983-90-43. (194278)
ИЗДАЈЕМ леп локал у центру 38 м2 + 50 м2 магацин.063/305-891. (194289)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (194087)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
23 м2. 064/267-72-17.
(194105)
ИЗДАЈЕМ локал 32 м2, на
прометном
месту.
062/305-424. (194111)
ИЗДАЈЕМ радионицу за
све делатности, Новосељански пут 175. 064/20719-88. (194112)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем/мењам.
064/116-38-83. (194115)

ПОТРЕБНИ
радници,
монтирање ПВЦ столарије, два радника, Б категорија. „Самиго инвест”
Панчево,
312-729,
062/886-56-00. (194189)
ПОТРЕБАН радник за
фарбање дрвене столарије,
фарбар.
„Самиго
инвест” Панчево, 312-729,
062/886-56-00. (194189)
ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену, продавци.
062/815-27-25. (193981)
ХИТНО потребан мушкоженски фризер. 064/00511-95. (194097)
МЕСАРИ „Плави Дунав”
потребни млађи месарипродавци. Доћи лично у
суботу, 18. апила 2015, од
9 до 12 сати, Баваништански пут 276. (194174)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи, на роштиљу.
063/897-55-04,
(194232)

ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-5526. (194248)

ИЗДАЈЕМ локал, нови
бувљак, једнособан стан са
7 ари дворишта. 064/94871-22. (194156)

ПЕКАРИ потребна продавачица с искуством до 40
година. Звати од 14 до 20.
Тел.
063/166-64-37.
(194277)

ИЗДАЈЕМ/продајем
локал, 64 м2, власник, центар,
четири
излога.
063/472-392. (194232)
ЛОКАЛ, канцеларија, у
центру, продајем/мењам.
345-534, 064/246-05-71.
(194244)
2

ПРОДАЈЕМ локал 11 м ,
Карађорђева
13
или
мењам за ауто пик-ап,
трактор.
063/224-362.
(192504)
ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пијаце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (192504)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница caffe
„ Диаволо” Старчево, пут
плаћен, доћи лично.
060/766-63-17. (СМС)
ПОТРЕБАН котлар и радници у производњи папира. 063/274-093. (194083)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ЧУВАЛА бих старије особе, мењам пелене на сате.
Неговатељица. 060/42105-91. (СМС)
ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем по целој Србији.
061/313-47-39.
Горан.
(СМС)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор с искуством.
062/801-97-58.
(192528)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (191981)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења купатила, канализације,
адаптације,
замене, поправке, повољно. 331-657, 063/777-1821,
064/495-77-59.
(194224)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-4111. (193991)

ЛОГОПЕД, саветовање,
дијагностика и логопедска
терапија. 062/118-28-37.
(194098)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано,
повољно.
063/318-780. (194246)

ПРОФЕСОРКА енглеског
с дугогодишњим искуством даје часове полазницима, свих узраста.
Светлана, 064/615-39-99.
(193996)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарија,
пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (194154)

СЕРВИС и монтирање
клима, поправка шпорета,
бојлера,
ТА
пећи.
061/637-07-50. (194220)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева,
фрезирање
баште.
064/196-17-32. (194252)
ТЕПИСИ, дубинско прање
и усисавање тепиха и гарнитура. 065/438-75-39,
013/412-158. (194255)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76.

ПЕГЛАЊЕ, спремање станова, канцеларија, ординација.
063/430-409.
(194266)

УСЛУЖНО шивење одеће,
серијско и комадно, на
индустријским машинама.
063/718-10-31.
(19391)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле
мањим и већим камионом.
063/218-894,
013/258-04-00.

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(193396)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (193896)
РОЛЕТНЕ,
комарнике,
алу и ПВЦ столарију уграђујем,
поправљам.
063/820-70-39. (193862)

МАТЕМАТИКА за све,
часови, искусна дипломирана професорка математике. 343-370. (1923882)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м ,
Лава Толстоја, близина
пијаце, телефон, грејање.
333-058. (194155)

КОМБИЈЕМ
превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало најповољније.
065/361-13-13. (1939839

СВЕ врсте физичких
послова, утовар-истовар
робе, селидбе, сечење и
цепање дрва, кошење траве, чишћење подрума,
тавана и шупа, и слични
послови. Дејан, 065/44097-00, 341-571. (194093)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (193982)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (193029)

РАДИМ физичке послове,
избацивање шута, чишћење тавана, подрума, дворишта, копање. 061/62352-63. (193874)
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ЗА БЕСПЛАТНО становање и храну чувала бих старију особу (село, град).
062/145-88-41. (193913)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
повољно, одгушење купатила, канализације, нова
купатила, замена. 311-658,
069/838-13-98. (193919)
ЗИДАР тражи посао, санација крова, остале зидарске, грађевинске радове.
064/337-18-97. (194197)
КУПАЊЕ и нега беба,
виша педијатријска сестра
с искуством. 064/317-1019. (194180)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером, до два кубика.
065/334-23-38. (194172)

РАДИЛА бих код старе
покретне особе. Искуство.
064/494-05-73. (193997)

СПРЕМАЊЕ,
станова,
кућа, повољно. 063/84804-12. (193101)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 063/186-32-39.
(193999)

МАТЕМАТИКА и физика,
за основце и средњошколце, припрема пријемног
испита и мале матуре.
060/077-78-20. (194114)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, врата, терасе,
капије, решетке, израда од
прохрома, ситне поправке, врло повољно. Тел.
060/140-54-44,
Дуле.
(194008)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (194118)

ДУБИНСКО прање намештаја, унутрашњост аутомобила, тепиха, душека.
Наташа.
361-474,
060/361-47-41. (194031)
КЕРАМИЧАРСКИ радови,
купатила, кухиње, степенице, терасе, локали, итд.
064/412-78-93. (194033)
КОШЕЊЕ траве, крчење
корова, шишање ограде,
подсецање дрвећа, дворишта, викендице. 063/84461-13. (193932)
СРПСКИ часови, припрема пријемних за средње
школе
и
факултете.
064/462-37-64. (193940)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, целодневна нега, заказивање и
превоз
до
лекара.
063/868-04-51. (193941)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75. (194042)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (193952)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (194043)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптација купатила, сервис, повољно, одмах. 377930,
064/586-85-39.
(193955)

МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова, зидање,
демит фасаде, кречење,
повољно,
квалитетно.
063/865-80-49. (194052)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
попрвка и лакирање паркета. 602-701, 064/341-7960. (194038)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце,
повољно.
061/360-49-74. (194133)
ИЗОЛАТЕР ради изолацију равних кровова, тераса,
гаража, купатила. 345874,
062/235-839.
(194236)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (194150)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-85-95.
(194140)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (194149)
МОЛЕСКО-ФАРБАРСКЕ
послове радим квалитетно, педантно, мајстор тражи посао. 013/233-38-64,
063/738-58-02. (194213)
МЕДИЦИНСКЕ
услуге
давања терапије, инфузије
и
нега
болесника.
063/113-85-01. (194217)

ЧАСОВИ енглеског свим
узрастима. 063/875-88-83.
(194062)

СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (194218)

КОСИМ траву на равним
и неравним површинама,
повољно. 063/717-12-26.
(194088)

ПАРКЕТ
и
ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (194230)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, већ од 700 динара... услуга селидбе пикапом, 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,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби
1,5 тона, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења ствари.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом,
комбијима,
камионима, екипа радника, монтирање/демонтирање, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Изаберите најбоље!!!
Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на свим
теренима, рушење старих
кућа и других објеката, утовар шута с одвозом.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини
багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.
KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68.
063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона са корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања.
063/218-894.
(191621)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (192587)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, глетовање, малтерисање, кречење, керамика,
ламинати,
кровови.
063/122-14-39. (190763)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (186709)
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ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (192966)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања
Southpharm.
062/182-74-50. (192916)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (193227)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља
веш-машине,
фрижидере, бојлере, пећи,
електроинсталације, шпорете.
013/251-28-97,
060/180-02-83. (193112)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с
утоваром. 063/771-55-44.
(193442)
ШИВАЋЕ машине, сервис
и поправка. 066/210-012.
(193647)

СЕРВИС телевизора, продаја половних, монтирање ТВ
антена, уградња рисивера
за дигитализацију. Дејан,
063/800-01-96. (193918)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута са утоваром.
063/246-368. (192468)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења купатила, канализације,
адаптације,
замене, поправке. 331657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (193458)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (193476)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (193981)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 365-051,
064/176-91-85, 063/278117. (193657)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66. (ф)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „Теленор” д. о. о., Београд,
Омладинских бригада 90, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за
пројекaт изградње РБС-а на постојећем објекту на
локацији Панчево, Спољностарчевачка бр. 55, на
катастарској парцели бр. 751 к. о. Панчево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614, од
9. до 19. априла 2015. године, радним данима, од 10
до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.
(Ф-652)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовдне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду од
0–24 сата, долазим одмах,
пензионерима
екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (9193886)

СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (193593)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута са утоваром.
063/246-368. (192468)
РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање,
поправка старих кровова,
разне изолације, пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (193448)

ОГЛАСИ

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде,
роло-заштитна
врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (194109)
РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина,
роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с
највећом
гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (194122)

ТВ
СЕРВИС
„Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(1934276)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену диплому ОМЦ
„Први мај” Нови Београд,
на име Милош Миловановић. (193851)
МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(193876)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура бесплатно монтирање и заштита намештаја,
одвоз старих ствари на
депонију, екипа радника.
Попуст на ванградске
туре, 0–24 сата, ми смо ту
због вас. Задовољан клијент је наш једини циљ.
064/334-85-64, 063/81198-32,
060/696-00-02,
Поповић. (193698)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Тесла”, на Тесли, Милке
Марковић 8-а, прање
тепиха + кућна достава,
90 динара/квадрат, комплет прање + восак 400
динара. Спољашње прање
+ восак 200 динара.
060/747-62-38, 061/26200-19. (194198)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 25830-62,
065/329-49-07.
(194070)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 3, у ламели 9, површине 100 м2, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од
500 дин./м2.
Локал бр. 11, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића, по почетној цени од 3.000 дин./м2.
Локал бр. 12, у ламели Е-2-3, укупне површине 9
м2, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића, по почетној цени од 5.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву.
(Ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, замена вирбли,
батерија, вентила и санитарије, водоводне адаптације, све за воду, 0-24
сата, долазим одмах, пензионерима
попуст.
064/493-44-63, 013/348139,
063/779-56-47,
013/348-139, 061/266-7745. (194059)

ПЕНЗИОНЕР из лепе
бање нуди бесплатан пансион женској особи средњих година за испомоћ у
кући. Бањац, 018/837-169,
061/812-81-22. (193881)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, центар, савремено
опремљен, КТВ, паркинг.
Тел. 063/759-98-77. (192994)
АПАРТМАН у центру Златибора издајем изузетно повољно. 063/709-44-97. (193889)
ИЗДАЈЕМ
конфоран
апартман на Златибору,
центар, паркинг, кабловска.
063/759-98-77.
(193920)
ИЗДАЈЕМ петокреветни
апартмасн у Сокобањи, на
шеталишту. Тел. 064/86120-62. (и)
ЛЕТОВАЊЕ,
повољно,
Сутоморе, Шушањ, пун
пансион, рате до поласка.
064/193-15-92. (194074)
СУТОМОРЕ, нов стан,
идеалан за одмор. Тел.
069/111-13-06. (194190)

На основу чл. 31 Закона о задругама („Сл. гласник
СРЈ”, 41/96, 12/98 и „Сл. гласник” РС 101/2005 и
34/2006), Скупштина ЗЗ „Новосељанка” Банатско
Ново Село, на другој редовној седници, одржаној дана
10. марта 2015. године, по тачки 7 дневног реда, донела је Одлуку о расписивању Конкурса за избор и именовање директора. Конкурсна комисија задруге расписује

КОНКУРС
ВОДОИНСТАЛТЕР,
поправке,
адаптације
купатила, замена санитарије, одгушења. 061/32298-51,
061/264-18-87.
(194070
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194134)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача поправљам,
сервисирамо и уграђујемо
квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194134)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05. „Скочко”
(194145)

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА
НА МАНДАТНИ ПЕРИОД
ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Поред опште здравствене способности мора да
испуњава и следеће посебне услове:
– да има најмање ССС, без обзира на врсту занимања,
– да има пет година радног искуства на руководећим
пословима,
– да није кажњаван нити под истрагом за кривично
дело против привреде.
Пријаве на Конкурс доставити на адресу:
ЗЗ „Новосељанка”
26314 Банатско Ново Село
Панчевачки пут 2
с назнаком: за Конкурсну комисију, у року од 15 дана
од дана објављивања Конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Ближе информације на телефон 013/615-002.
(ф-658)

Последњи поздрав нашој сестричини

ЉИЉАНА ПАВЛОВИЋ
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и
36/09)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину ( „Сл. гласник РС“ број 135/2004 и
36/09)

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

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта, „Telenor” d. o. o., Омладинских
бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
за Појекaт базне станице мобилне телефоније „Панчево 12”, Козарачка стара улица бр. 35 на катастарској парцели бр. 13334 К. О. Панчево, на територији
града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 615, од 16. до
25. априла 2015, радним данима, од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
(Ф-653)

Носилац пројекта „Telenor” d. o. o., Омладинских
бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
за Појекaт базне станице мобилне телефоније „ Панчево 15“ на катастарској парцели бр. 2981/1 к. о. Панчево, Улица Светог Саве бр. 24, на територији града
Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине, Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 615, од
16. до 25 априла 2015, радним данима од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
(Ф-654)

рођ. Андрејић
1947–2015.
Мајко, надамо се да си негде далеко, где бола
више нема. Вечно ћеш живети у нашим срцима и
памтићемо те као највећег борца, јер си се борила до последњег дана.
Твоји: ДРАГАН, БРАЦА, БРАНКА,СТОЈАН,
БИЉА И МИРКО

од тетке МИРОСЛАВЕ
и ујака ВУКОМИРА,
ДИКОСАВА и РАДОЈКА
с породицама

(110/194202)

(10/193869)

БОЖИДАРКИ
СТОЈИЋ

Обавештавамо суседе, пријатеље и знанце да смо 24. децембра
2014. године остали без наше мајке и вољене баке

ЉУБИНКЕ Михајловић БРАНКОВ
1925–2014.
Сахрана је обављена 29. децембра, у Clevelandu, у држави Ohio.
Поносни смо што смо је имали, а тужни што смо је изгубили.
Ожалошћени: ћерка АНЂЕЛКА, син ВАСА-БАТА, унучићи ВЛАДИМИР,
АЛЕКСАНДРА, ТИМОТИЈЕ, НИКОЛЕТА и КАТАРИНА, зет и снаја
(7/193800)

Четвртак, 16. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав мом најдражем супругу и вољеном оцу
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После дуге и тешке болести, у 86. години, преминула је

Госпођи

ЉИЉАНА СУВАЧАР

МИРОСЛАВ КОВАЧИЋ

БОГДАНИ ДАНГУБИЋ

1961–2015.
последњи поздрав.
Увек ћеш бити у нашим срцима и души и никада те нећемо заборавити.
Супруга СЛАЂАНА и ћерке САНДРА и ЈЕЛЕНА с породицама

рођ. Стојменова
1929–2015.
Била си најдивнија мајка и бака, никада нећеш
изаћи из нашег памћења.
Сахрана ће се обавити 16. априла 2015, у 14 сати,
на Новом гробљу, у Панчеву.
Ћерка СЛАВИЦА, зет ЂОРЂЕ
и унуци БРАНИСЛАВ и ВЛАДАН
(80/194177

Породици искрено саучешће.
Колективи „Пробанат изградње”

12. априла 2015. године упокојио се у Господу
наш драги

и „Пробетона”

(83/194191)

(4/ф-655)

Последњи поздрав снаји

Последњи поздрав драгом

МИРОСЛАВ МАРИНКОВИЋ

МИРОСЛАВ
КОВАЧИЋ

МИРОСЛАВ КОВАЧИЋ

МИРОСЛАВУ

(13/193877)

БОГДАНИ

Остаћеш вечно у нашим срцима.
Последњи поздрав вољеном сину Мирославу од
оца ЂУРЕ и мајке МИЛУНКЕ КОВАЧИЋ
(86/194202)

Последњи поздрав
брату Мирославу
од брата СТЕВЕ
КАЛЕНДЕРЦA
с породицом
(84/194202)

Последњи поздрав зету

1934–2015.
Сахрана је обављена 14. априла, у родној Доњој
Сабанти, код Крагујевца.
Заувек у нашим срцима.
Ћерка ВЕСНА, зет БАНЕ и остала родбина и
пријатељи

МАРИНКОВИЋУ

ДАНГУБИЋ
8. априла 2015. године преминуо је наш
од девера РАТКА
с породицом

од прије СЛОБОДАНКЕ
БЕБЕ ПРИНЦИП

(53/194027)

(12/193877)

.Последњи поздрав зету

ДРАГОМИР РУСИН

ДУШКО КАПУНАЦ

1956–2015.
Пратиле нас кише и oлује
ми остали заједно.
Пратиле нас сузе и туге
ми остали заједно.
Пратиле нас срећа и радост
ми остали заједно.
Пратиле нас болест и патња
одвојиле те од мене,
а ми опет остали заједно.
Заувек ћеш остати у сећању твоје супруге–твоје
БУЦЕ
(89/194208)

МИРОСЛАВ
МИРОСЛАВУ

МИРОСЛАВУ

КОВАЧИЋ

1932–2015.
Сахрана је обављена 11. априла 2015. године, у
13 сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Заувек ћеш бити с нама.
Ожалошћени: синови САША и РАДЕНКО,
супруга МАРИЈА и снаја ВЕСНА
(68/194119)

од свастике СЛАВИЦЕ
и породице БАРИЋ.

од таште ЈОВАНКЕ
и шурака СЛАВИШЕ
с породицом.

Последњи поздрав
сестрићу Мирославу
од ујака МИЛИНКА
ЦРВЕНКОВИЋА
с породицом.

(104/194264)

(105/194269)

(85/199202

Драгој тетка

Почивај у миру, кумо

ДЕСАНКА
ДЕСИ
последњи поздрав.

ДУШКО КАПУНАЦ

ДУШКО

1956–2015.
Мом најдражем бићу на свету, мом вољеном тати, шаљем на небо хиљаду суза, хиљаду пољубаца и молим заувек за његов мир и спокој. Нико
те никада неће отргнути из мог срца и мог сећања. Увек ћу бити с тобом.
Твоја ћерка НАТАША

КАПУНАЦ
Остаћеш заувек у сећању.

(90/194208)

(58/194053)

12. априла 2015. престало је да куца срце мог јединог
и вољеног сина

Твоја ћерка МАРИЈА
ТАВАСИ и БЕБА

ДУШКО КАПУНАЦ
1956–2015.
Тата... тата... тата
Мој најлепши осмех који никада више нећу видети. Био си ми све на свету. Бол и празнина коју си оставио никада неће проћи.
Заувек у мом срцу и мислима.
Волим те анђеле мој једини.
„Твоја” ћерка „ОЛИВЕРА”

Све нас је мање правих
пријатеља.

Пријатељица НАДА
с породицом

Породица МАТИЋ

(88/194207)

(94/199223)

13. априла 2015. преминула је, у 86. години, наша драга

Последњи поздрав тетка

(92/194209)

Последњи поздрав

САВЕТИ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДУШКУ КАПУНЦУ

ДУШКА КАПУНЦА

ПЕТРОВИЋ

Сине мој, почивај у миру.
Волим те до смрти.
Никад га неће прежалити мајка НАДА

од ИВАНА, ВЛАДЕ,
СУЗАНЕ, МИЛЕНЕ,
СВЕТЛАНЕ и БИЉАНЕ

(91/194208)

(78/194163)

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

ДОБРИЛА

Ожалошћени: син
СРЕЋКО с породицом

Сахрана ће се обавити
15. априла 2015, у 14 сати, на Новом гробљу.
СНЕЖАНА, ЛУКИ,
ВАСИЛИЈЕ, ЛУКА
и ЗОРКА

(82/194182)

(20/193408)

ДАЧИЋ
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Четвртак, 16. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

На Ускрс 12. априла 2015. године, неравноправну и тешку битку за живот, после више месеци храбре борбе, изгубила је наша мама и бака

Последњи поздрав најдражем стрицу

Драгој мајци последњи поздрав

МИЛЕНА ЈАКШИЋ

рођ. Дакић, 1930.
Никада више наша кућа неће бити иста без њеног ведрог и борбеног духа који нас је мотивисао да се и сами супротстављамо недаћама од којих нас је увек штитила, преузимајући на себе сав терет
животних тешкоћа и скромно, али вредно доприносећи сваки дан
нашем бољитку и мирном животу.
С љубављу и тугом испратили смо је да се смири код свог мужа
Жарка и сина Драгана, 13. априла, уз захвалност свима који су њу
и нас храбрили и помaгали да лакше подносимо тешке и дуге болесничке дане.
НЕЂО, ПЕЂА, БОКИ и ДРАГАНА

МАРИЈА РАДОШЕВИЋ
ТОМИСЛАВУ ВЕЛИКИНЦУ

1921–2015.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Снаја БЕЖИКА, братанице ЈЕЛИЦА
и ВЕРИЦА с породицама

С љубављу син БОЖИДАР с породицом

(54/194030)

(25/193928)

(70/194131)

С болом и тугом опраштамо се од наше драге
Даде

Опраштамо се од наше

10. априла 2015. напустио нас је наш драги супруг, отац, свекар, деда и прадеда

Мојој

Последњи поздрав драгој тетка

МИЛЕНЕ
ЈАКШИЋ

МИЛЕНЕ

рођ. Дакић

ЈАКШИЋ
која нас је без своје воље оставила да тугујемо
за њеном љубављу, пажњом, разумевањем и
подршком сваки дан
нашег живота.
Девер СТЕВАН,
ДЕСАНКА, ЗОРА,
ДРАГАНА и НИКОЛА
с породицама

која је испустила своју
племениту душу на Ускрс, 12. априла 2015. године, и оставила огромну празнину коју време
и други људи не могу да
попуне.

ТОМИСЛАВ ВЕЛИКИНАЦ

МАРИ

МАРИ

1932–2015.
Сахрана драгог нам покојника обављена је 13.
априла 2015. године, на Старом православном
гробљу, у Панчеву.
Супруга АНЂЕЛКА и синови ЂОРЂЕ и ДУШАН
с породицама

од породице ЖИВУЉ.
(101/ф-659)

(55/194040)

(28/193939)

Вољени деда Томо,

Последњи поздрав

Деко мој,

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 1. априла 2015. године преминула наша драга мајка

Сестра ДРАГИЦА, зет
НЕЂО, МИЛАН и НАДА
с породицом

(72/194131)

последњи поздрав од
њене ВУКЕ.

(71/194131)

С тугом се опраштамо од наше снахе и ујне

МИЛЕНИ ЂУРЂЕВ

ОЛГЕ ЂУРЂЕВ

Живећеш вечно у нашим срцима кроз успомене.
Син МИОДРАГ, снаја СВЕТЛАНА
и унуци ЈОВАН и ИВАНА

Твоји: БРАНИСЛАВ,
СЕКА и ДАВОР

ЛИДИЈА

(35/193966)

(29/193939)

(65/194106)

ЖЕЊА, РАША, ЉИЉА и КСЕНИЈА
(73/194137)

Тужни смо јер је умрла наша драга бака

ТОМИСЛАВ
ВЕЛИКИНАЦ

све си ме научио у животу, али ме ниси научио како да живим без
тебе...

27. V 1952 – 11. IV 2015.

10. I 1939 – 1. IV 2015.
Ожалошћене ћерке
РОЗАЛИЈА и ЕРИКА
с породицама
(45/194999)

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав

пола мога срца је с тобом отишло.

РОЗАЛИЈА
УРИ

9. априла 2015. преминула је моја драга мајка

БОШКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ

ОЛГА ЂУРЂЕВ
МИЉАНА, СТОЈАН, САЛЕ и НЕБОЈША
(74/194137)

Последњи поздрав тетки

Последњи поздрав прији

ЕВИ

ГЕНЦ

ГЕНЦ

17. XII 1933 – 14. IV 2015.

17. XII 1933 – 14. IV 2015.

од НЕНЕ с породицом

од породице
МАЈСТОРОВИЋ

(66/194101)

(67/194109)

МИЛЕНИ
ЂУРЂЕВ

рођ. Ранчић
27. V 1952 – 11. IV 2015.
Нека те анђели чувају!
Брат ИЛИЈА, снаја МАЛИНКА, братанац
БРАНИСЛАВ и ВЕСНА и унук МИХАЈЛО

од пријатеља МАРЕ
и ВЛАДЕ

(36/193966)

(44/193987)

Последњи поздрав баба
Нади

ЕВИ

из Омољице

МИЛЕНИ ЂУРЂЕВ

НАДЕЖДА
ЛЕКА
1925–2015.
Сахрана је обављена 11.
априла 2015, на Новом
гробљу, у Панчеву.
С љубављу и тугом
ћерка СЛАВИЦА

Последњи поздрав нашој баба Нади

НАДА

ТАЊА и ДЕЈАН с
породицама и зет МИТА

ТИЈАНА и ИВАНА
с породицама

(19/193897)

(18/193897)

(93/194214)

(17/193897)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИРОСЛАВ КОВАЧИЋ
НАДА

Последњи поздрав од
пријатеља из Панчева.

Последњи поздрав вољеном брату Мирославу
од брата ГОРАНА КОВАЧИЋА с породицом
(87/194902)

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

Четвртак, 16. април 2015.

15. априла 2015. године преминула је наша драга мајка и бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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18. априла 2015. навршава се годину дана откако с нама није наш

ЉУБИЦА ВОЈМИРОВИЋ
1935–2015.

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ
СУЛА

МИЛОЈИЦА ПЕКОВИЋ

1967–2015.

Сахрана ће бити обављена 16. априла 2015,
у 16 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ТАТЈАНА, зет БОЈАН
и унуке КАТАРИНА и ИСИДОРА

Много нам недостајеш.
Успомену на њега чувају његови: супруга РАДА, синови ГОРАН
и БРАНКО, снаја МИРА и унука ЈОВАНА

Твоји најмилији: супруга БИЉАНА,
ћерка НАТАША, син МАРКО, мајка
ЉУБИЦА и СИНИША

(9/193864)

(96/194236)

Последњи поздрав

21. априла 2015, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Последњи поздрав тета

У суботу, 18. априла, у 11 сати, на гробљу
у Јабуци, даваћемо годишњи помен нашем драгом брату, стрицу, ујаку и деди

(75/194141)

Четрдесет дана туге и бола за највећим пријатељем

ЉУБИЦИ ВОЈМИРОВИЋ
Прија МИРА
(97/194237)

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ

ЉУБИЦИ

ТРАЈАН ТАЛЕ
АНДРИЈЕВСКИ

9. априла 2015. године, после дуге и тешке
болести, преминуо је мој драги брат
ДРАГАНА с породицом
(98/194238)

Драга ујна

1952–2014.
дугогодишњи портир ватрогасац Фабрике
сијалица „Тесла” Панчево
Позивамо родбину, пријатеље и колеге да
дођу и присуствују помену.
Ожалошћени: сестра МИЛИЦА, браћа
ИЛИЈА и ЉУБЕ, снаје ВАНДА и СТОЈНА
с породицама

Заборав не постоји за твоју доброту и племенитост коју си нам поклањао.
Заувек ћеш бити у нашим срцима вољен и незаборављен.
Твоји: МОКИ, ВЕРКА и ЈАЦА
(46/194003)

Сећање на наше драге родитеље

МАГЛОВ

(40/193977)

ЛИВИЈУС ТИБИ КОВАЧ
1947–2015.
Сахрана је обављена на Старом православном гробљу.

ЉУБИЦА
ВОЈМИРОВИЋ
увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Ожалошћени: брат ЛАДИСЛАВ
с породицом
(102/194252)

ЛИВИЈУС ТИБИ КОВАЧ
1947–2015.

ДАВИД

ПАВА

1995–2015.

2000–2015.

Заувек у срцу њихових најмилијих синова:
ЛАЗЕ и ДУШАНА и ћерке МАРИЈЕ,
ЗОРЕ и НЕВЕНКЕ с породицама
(100/194249)

(106/194269)

Пола године туге

ЛИВИЈУС КОВАЧ
од другова : РУПА, ДАЦА, МАРЕ, ТАЛИЈАН,
ТИБИ ЧУПАВИ, АПУКА, СУЉА, МИЛЕ БОКСЕР,
ПРОТЕИН, ВЛАЈА, МИЛЕТИЋ, МУХИ, ЗЕКА,
БРАЈДА, ПЕЈА, ЦОБА, ВЛАЈА, РАЗУМЕНКО,
КУБИ, КЕДЕР, ДУЛЕ, ШИЉА, ФЛОРА, РАЈКО,
ПЕГИ, МИЋА, МЕСАР, КОСТА, СРБА,
МИРОСЛАВ, НИКОЛА, ДРАГАНЧЕ, ДРАГАН,
ТИБИ БУБЊАР, ТОФЕЛ и БРЦА
(99/194242)

ЉИЉА
БЕШЕВИЋ

од сестре ЉИЉАНЕ и СТОЈАНКЕ с породицом

рођ. Андрејић
из Омољице
Твоја кума ВЕРИЦА
ОБРЕНОВ

(103/194251)

(27/193936)

18. априла 2015. даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

Последњи поздрав драгом Тибију

Твоје породице:
КАНАЧКИ и СТАЈИЋ

Кумо, желела си да видиш свог брата од стрица... Мислићу да си у
Америци.

Последњи поздрав брату

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

,ПАНЧЕВАЦ

Волимо те

ВОЈИСЛАВ ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ

из Долова
Старији брате...
Време пролази, туга остаје у срцу сестре РАДОСЛАВЕ
с породицом из Црепаје и Банатског Брестовца
(60/194060)

СЕЋАЊЕ

Волимо те

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав

ЂОРЂЕ
ЂОРЂЕ

ЂОРЂЕ

ВАСИЉЕВИЋ

ВАСИЉЕВИЋ

10. V 1950 – 18. IV 2006.

10. V 1950 – 18. IV 2006.

Ћерка СНЕЖАНА
и зет ВЛАДА

Син САША
с породицом

Супруга ЈЕЛИЦА
и ћерка РУЖИЦА
с породицом

(108/194253)

(109/194273)

(107/194273)

ЛИВИЈУСУ КОВАЧУ
АНЂЕЛКО ШТЕТИН
Његови: ЉИЉА, ОЉА и НЕМАЊА
(95/194229)

од радника „ИСП–Мешаонице”: СТЕВА, КРАША,
ЂУРА, ВЛАЈА, САНДЕ, КУРЈАК, КЛИЊА, ЖУЋА,
РАДИША, СТОЛЕ, ЛАЛЕ и БАТА
(59/194055)

ВАСИЉЕВИЋ
10. V 1950 – 18. IV 2006.
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Четвртак, 16. април 2015.
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Двогодишњи помен непрежаљеном супругу и оцу

18. априла 2015, у 11.30,
даваћемо шестомесечни помен

Увек у лепом сећању

ДЕМЕНЕСКУ

Др ПЕТАР
18. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем драгом

МИЛА

ЈУГОСЛАВУ ЈУГИ
АТАНАЦКОВИЋУ

26. III 1960 – 18. IV 2013.
Осамнаести април црним словима пише,
нашег Југише од тада нема више.
У очима кише лију из дана у дане,
мили Боже, зашто баш његово срце да стане?
Сву љубав нам је дао, све што се може дати
још један живот да имамо,
са својим бисмо га дале „тати”...
Супруга РАДИЦА и ћерке МИРЈАНА
и МАРИЈАНА с породицама

СТОЈАНОВИЋ
ЦЕЦА

1909–1978.

ДРЕНКА
рођ. Крајиновић
1910–1993.

С љубављу и поштовањем чувамо вас од заборава.
ДУДА, ВУКИЦА и СРЂА МАЊА с породицом
(39/193972)

Тужни су нам дани без
тебе. Пуно нам недостајеш.
Твоји: ЉУБИЦА,
МАРИН и НЕНАД

18. априла 2015. године, у 11 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен
нашем драгом

(31/193951)

(69/194128)

У суботу, 18. априла 2015, даваћемо шестомесечни помен

ЈОВАНУ ЖУГИЋУ
1928–2014.
Заувек ћеш остати да живиш у нашим срцима, мислима и сећањима.

ВЛАДИМИРУ СТАЈИЋУ
1949–2014.
Твоји најмилији

Твоји најмилији
(47/194007)

24. априла 2015. навршава се тужна година откако није с нама

ДУШАН СТАНОЈЕВИЋ

МИШИНА

С љубављу и поносом уз сећања чувамо успомену на тебе.

17. IV 1995 – 17. IV 2015.

Твоји: супруга ЈЕЛИЦА, син МИРОСЛАВ
и ћерка НАДЕЖДА с породицом

Његови најмилији

(61/194064)

18. априла 2015. навршава се тужних четрдесет
дана од смрти драгог оца

20. априла навршавају се три године туге за тобом

(3/193759)

Тужно сећање

ЉУБИЦА БЈЕЛАНОВИЋ

ПЕТАР РАДАНОВ
Бол и туга не пролазе, много нам недостајеш.
Супруга ЦИЦА и ћерка ЗОРИЦА
(32/193956)

АРСЕНИЈЕ СТАНОЈЕВИЋ
1936–2015.

СЕЋАЊЕ

(38/193972)

МИЛОШ

Помен дају син МИРОСЛАВ и ћерка СНЕЖАНА
с породицама
(63/194099)

(41/193978)

РАДАНОВ

РАДАНОВ

Чуваћемо те од заборава.

Никад те нећемо заборавити.

Породице РАДАНОВ
и РАДОВИЋ

Кумови БОРИЧИЋИ

(33/193956)

(34/193956)

ВОЈИСЛАВУ
АНТАНАСИЈЕВИЋУ
ДИМИТАР НИКОЛОВ
1928–2014.
20. априла навршава се година откад је престало
да куца племенито срце нашег деда Мите.
Заувек у сећању.

Навршила се година од
смрти нашег зета и тече

РАДИВОЈ
ЛЕМА

РАДАНОВА

1953–2011.

Породица
СТОЈКАНОВИЧ

Много је разлога да те
вечно памтимо.
Твоја породица

(42/193980)

(50/194017)

ЗЛАТИ
ЈОВАНОВИЋ

Његови најмилији

Године пролазе, а бол и
туга не престају.
Супруг РАДОВАН и
остала многобројна
родбина

(62/194092)

(52/194010)

18. априла навршава се четрдесет тужних дана откако
ниси с нама, љубави наша

ЛЕМАЈИЋ
ПЕТРА

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 19.
априла 2015, у Банатском Брестовцу, дати четрдесетодневни помен нашем драгом супругу и
оцу

У понедељак, 20. априла, даваћемо двогодишњи помен нашој

ПОМЕН

ПЕТАР

(79/194166)

19. IV 2010 – 19. IV 2015.
Чувамо га од заборава с
љубављу и поштовањем.
Његови НЕША, АКИ
и ДРАГАНА

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

МИОДРАГ
ТАНУШЕВИЋ

2012–2015.
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом
и захвалношћу помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.
Супруг МИЛАН, син РАДОШ с породицом
и ћерка РАДА с породицом

ГОРДАНА БИРО
1970–2015.
Твоји најмилији
(56/194045)

(77/194153)

20. априла 2015. навршавају се две године од
смрти нашег драгог

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

ДИМИТРИЈА ВУКАЈЛОВИЋА
дипл. правника у пензији

С љубављу син ВЛАДИМИР
(43/193984)

Четвртак, 16. април 2015.

22. априла 2015. се навршава годину дана
откад није с нама наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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18. априла, у 11.30, на
Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен

Драгој нашој

РУЖИЦИ ЂУКИЋ

РУЖИЦА ЂУКИЋ
1931–2014.
У суботу, 18. априла, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен.
„Нека тугу и бол победи бескрајна љубав и будеш у вечном постојању, светлости и радости.
Остала је велика празнина и туга за тобом, али
сећање на тебе у нашим срцима остаје заувек. ”
Кћерка ГОРДАНА и зет БРАНКО

с пуно љубави дајемо годишњи помен.
Красиле су је особине: племенитост, доброта, поштење и чежња за људском топлином. Нека је анђели чувају!

ПЕКЕЧ

„Оставила си празнину и тугу у нашим срцима.”

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Кћерка СНЕЖАНА, унуци ПЕТАР
и ДРАГАНА, праунуци АЛЕКСАНДАР
и СТЕФАН и зет ВЕЉКО

ОЛГИЦА, ћерке ТАЊА
и САЊА с породицама
и остала родбина и
пријатељи

(2/19371

СЕЋАЊЕ

ЂУРА

(1/193719)

(64/194104)

22. априла 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

МИЛЕНКУ РАКИЋУ МИКИ
Не постоје речи да опишу тугу и празнину у нашим срцима која је остала после тебе.

Вољени наш

Супруга СЛАВКА, син ДРАГАН с породицом
и ћерка ДРАГАНА с породицом
(21/193915)

САЊА

МИТА

КАТИЦА

1917–1997.

1919–1995.

ДОШЉА

МАРИНКОВИЋ

ВОЈИСЛАВ ПЕШИЋ

Ћерка ЉИЉАНА и син ДИБРИВОЈ
с породицама
(23/193924)

из Омољице

Пола године с тугом и болом живе твоји:
супруга СЛАЂАНА, син СРЂАН и ћерка
ДРАГАНА с породицама
(14/193879)

Деветнаест година тугујемо за нашом мезимицом Сањом.
Њени најмилији
(16/193894)

СТЕВАН
1938–1986.

17. априла навршавају се четири године од смрти наше драге супруге, мајке и баке

ЉУБИНКА
1938–2009.

СЕЋАЊЕ

Шест месеци је прошло...

Успомену на њих чувају син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА с породицама
(26/193934)

ФИЛИП

ДРАГАН ДИВАЦ

САВКЕ ДРВЕНИЦЕ

МАРКОВИЋ

2014–2015.

1929–2011.
Време не брише тугу и не доноси заборав. Твој
дух живи вечно и даје нам снагу да истрајемо.
Твоји најмилији

Не постоје речи којима бисмо описали колико
нам фалиш... Непрестано си у нашим срцима!
Заувек твоји: МИЛЕНА, МАЈА, ДАДА и НИКОЛА

(11/193875)

(51/194022)

19. априла навршава се
седамдесет година откад је погинуо, после
пробоја Сремског фронта, наш

1991–2015.
Заборав не постоји.
ЗЛАТА, БРАНКО
и ДУШКО
с породицама

МИЛАН

(22/193916)

ЧУБРИЋ
22. априла 2015. навршава се годину дана откако није с нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈЕ

Успомену на њега чувају ћерка БРАНКА
и сестра
ВУКИЦА МИЛИЋЕВИЋ
с породицама

20. априла проћи ће седамнаест година од твог
одласка. Нама остаде да
те се сећамо, помињемо
и носимо у срцу.
Твоји: ћерка
ДУШАНКА, унук
МИЛАН с породицом
и унука НАТАША
с породицом

(5/193852)

(81/194179)

ПАРДАЊАЦ
месар из Панчева

РУЖИЦА

СТЕВАН
ГРБИН

МИЈО ТОЈЧИЋ

ЗЕЧЕВИЋ

1934–2014.

20. IV 2009 – 20. IV 2015.
Ево прође и шеста година откад ниси, Нено, с
нама.
Брат БОРА и ДАДА

Успомену на њега чувају супруга КАТИЦА
и син ЖЕЉКО с породицом
(49/194015)

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(6/193857)

(24/193925)

19. IV 2002 – 2015.

(15/193880)

КОСТА УВАЛИН

(8/193863)

РАЦКОВИЋ
17. IV 2004 – 17. IV 2015.
Јово, по добром те се
сећамо и од заборава
чувамо.
Супруга и кћерке
с породицама

Навршава се деветнаест година откад је умрла моја
мајка

21. IV 1996 – 21. IV 2015.
Увек си с нама у нашим срцима.
Породица УВАЛИН

ЈОВАН

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ
БОРОВЧАНИН
ОЉА
ЗЛАТА
ПАВЛОВСКИ

АНЂЕЛКА ПОПОВ
С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(57/194050)

Драги отац

22. IV 2011 – 22. IV 2015.
Твоји најмилији
(76/194152)

ПЕТАР
ЈАКОВЉЕВИЋ

21. IV 2004 – 2015.
Само време пролази,
али сећање и љубав никад неће проћи.
Твоји најмилији

21. IV 1985 – 21. IV 2015.

(37/193968)

(48/194011)

С љубављу
и поштовањем
син ЈОВАН
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Припрема: Момир Пауновић
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РОЂЕНИ

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

Добили близанце - ћерку и сина
12. марта: Теодору и Андреја – Снежана Пантић и Славиша Шандру.

Добили ћерку
9. марта: Нину – Маја и Драгослав Глигоријев; 11. марта: Мирелу – Моника и Кристијан Скумпија; 13. марта: Ању – Јелена и Бојан Јеремић, Вању – Сања и Срђан Калкан; 14. марта: Зару
– Сандра Стефановић и Емрах Демир; 15. марта: Марију – Јована Влајић и Никола Лалић; 16.
марта: Машу – Марија и Мирослав Ђуриш, Ивону – Марина и Душан Малић, Теодору – Снежана
и Иштван Барабаш; 18. марта: Ирену – Невена и Добривоје Тешић, Наталију – Тања Миљков и
Душко Витас; 22. марта: Лену – Данијела Ивановић Звбрновљевић и Драган Ивановић, Ноеми –
Анита и Михаљ Молнар; 23. марта: Андреу – Јелена Опанчина Анђелковић и Никола Анђелковић,
Ању – Љиљана и Ненад Кришан; 24. марта: Styliani – Paraskeva Magdalini i Dimitrios Fotakis, Ану
– Ивана и Данијел Проле; 25. марта: Николију – Јована и Маријан Каранфиловски; 26. марта:
Мину – Дијана и Горан Симоновић, Кристел – Драгана Бањаш и Даниел Иван; 27. марта: Нађу –
Душица и Ненад Вукашиновић, Теодору – Катарина и Мирко Попов; 28. марта: Невену – Андријана и Стеван Јанков, Машу – Марија и Милош Шуљак, Нађу – Дијана и Синиша Димитријевић; 30. марта: Марију – Јелена Стојчевски и Дејан Ставрески; 31. марта: Дуњу – Јелена и
Марко Ковачевић, Иву – Сања и Иван Павлов, Зоју – Маја Ерић Стојановић и Небојша Стојановић; 1. априла: Хелену – Тамара и Горан Ђукић, Јану – Ивана и Дражен Борота; 2. априла: Соњу – Тања и Радомир Крстић; 3. априла: Анђелу – Валентина и Игор Калањ, Машу –
Дијана и Слободан Перовић.

Добили сина
4. марта: Вељка – Ивана Домић и Дамир Жижаковић; 12. марта: Дарена – Габриела и Ненад Недић;
13. марта: Андреја – Ивана и Љубиша Каранфиловски; 15. марта: Страхињу – Јелена и Небојша
Љубичић; 17. марта: Немању – Тамара Бабић и Игор Стојиљковић, Игњата – Тања Јовановић и Бранислав Милићев; 18. марта: Николу – Марија Видић Шимшић и Владо Шимшић; 20. марта: Ђорђа
– Марија и Милан Ћосић; Вука – Данијела Каначки и Гојко Каракаш, Вука – Данијела Каначки и Гојко Каракаш; 21. марта: Матеа – Маријенка Милосрдни и Дарко Вукмирица; 22. марта: Дариа –
Елвира и Далибор Гуњић, Вукашина – Анита и Александар Анђелковић; 23. марта: Алексу – Јелена Станковић и Горан Јаковљевић, Јакшу – Невена и Драшко Спремо, Милоша – Ксенија Верзио и
Дејан Стојановић; 24. марта: Дамјана – Ирена и Велимир Вучковић; 25. марта: Немању – Драгана
Цуца и Александар Хајдук, Лазара – Ема Барна Станисављевић и Бојан Станисављевић; 26. марта: Андрију – Драгана и Драгољуб Ивановски, Ненада – Кристина и Дејан Ђукић, Марка – Сања и
Александар Крстић; 27. марта: Немању – Јелена Вулин и Драган Шешум; 29. марта: Георгија –
Данијела Кузманов и Зоран Перић; 30. марта: Алексу – Јасмина и Дарко Величковски, Данила –
Ивана и Владимир Вуковић; 31. марта: Нинослава – Сњежана Торбица Првуљ и Мирослав Првуљ; 1. априла: Страхињу – Јелена и Иван Николић; 2. априла: Луку – Бошка Косјер и Дејан
Вабрик, Алексу – Далиборка Крстевски и Саша Максимовић; 3. априла: Алексу – Фелициа Балог Талпос и Владимир Милутинов; 4. априла: Вукашина – Светлана и Милан Цветковић.

ВЕНЧАНИ
21. марта: Тамара Стојановић и Данијел Дажђа; 28. марта: Татјана Нешић и Дарко Стефанов, Весна Кукучка и Предраг Славковић, Мина Жировић и Јован Стублинац, Сања Аготић и
Владимир Чалић; 29. марта: Сања Мелетлидоу Јанковић и Владимир Батлак; 2. априла:
Драгана Вучић и Ненад Станковић, Данијела Ахчин и Славко Макара; 4. априла: Миљана
Ранковић и Душан Еремић, Мирјана Илић и Јасмин Угљић; 5. априла: Љиљана Дуњић и Горан Рех, 11. априла: Данијела Сузић и Милош Богдановић, Дарија Герић и Виктор Недељковић, Марина Чањи и Бранислав Ћосић.
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Слогови: A, A, ВАЦ, ВИ, ИС, JA, JE, KA, ЛA, НИ, ПИ, ПO, ПO, РAН, РO,
СЛА, СТА, СТА, СTAT, TE, TE, ЦA.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. упаљач код ватреног оружја, 2. отпадник, oдметник (стр.), 3. стајалишта јавних превозника, станице, 4.
најурен, избачен, 5. филмске звезде, 6. онај који се оглашава лавежом, 7. мeсто у Србији код Чачка.

26. марта: Јасмина Недељков – 1937, Дара Алавања – 1951, Марко Граховац – 1934, Радован Спасић – 1962, Душан Ратић – 1928; 27. марта: Ружица Вучетић – 1933, Јано Хавјар –
1945, Веселинка Маројка – 1935, Милан Косановић – 1934, Павел Влаовец – 1944, Стеван
Крењицки – 1932, Мирослава Макра – 1926, Миладинка Милосављевић – 1934, Радица Поповић – 1939; 28. марта: Марија Гребелдингер – 1926, Стана Драгаш – 1942; 29. марта: Ференц Бисак – 1930, Радиша Грујић – 1937, Флорика Гермињанц – 1941, Миладин Јовановић
– 1932, Петар Рашевић – 1927; 30. марта: Ана Ленхарт – 1936, Богдан Модошан – 1985; 31.
марта: Зоран Шкаљак – 1959; 1. априла: Петар Будаи – 1934, Томислав Дамјаноски – 1937,
Љубица Русов – 1926, Ивка Мунћан – 1930, Милош Ђанковић – 1957; 2. априла: Јован Борковић – 1950, Љубица Бекић – 1935, Бошко Мадић – 1953, Перо Класнетић – 1952, Јованка
Бошков – 1926, Петар Василчин – 1949, Радован Крчадинац – 1932, Снежана Митић – 1959,
Стево Новковић – 1924; 3. априла: Драган Опарница – 1949; 4. априла: Богдана Дангубић
– 1941, Вукосава Балан – 1945; 5. априла: Станиша Страхињић – 1940, Станислав Стефановић – 1933, Надежда Лека – 1925; 6. априла: Доца Антић – 1943, Етел Кун – 1959, Љиљанка Савановић – 1931, Добрила Шћетинец – 1930, Иван Дамјанов – 1937, Трајча Јаћимовић –
1944; 7. априла: Плина Грујичић – 1928, Биљана Радека – 1953, Благоја Миновски – 1952,
Даворка Јокић – 1957; 8. априла: Мирослава Маргарић – 1930, Андраш Бисак – 1963, Драга Цигановић – 1934, Стеван Милосављев – 1949, Драгомир Русин – 1932; 9. априла: Мирјана Курјачки – 1946, Олга Ђурђев – 1925, Јаворка Биров – 1933; 10. априла: Савка Тривунчевић – 1928, Томислав Великинац – 1932, Ђорђе Мик – 1950; 11. априла: Милена Ђурђев
– 1952, Јован Кишић – 1933, Радинка Савић – 1933; 12. априла: Тереза Жалац – 1932, Мара Радошевић – 1921, Рацо Вишнић – 1932, Душко Капунац – 1956, Миливој Видић – 1940;
13. априла: Добрила Дачић – 1930, Јелица Паланац – 1939, Савета Благај – 1934.

ЧЛАН ШК
Особље
Варошица у
„СВЕТОЗАР
предузећа
Србији
(мн.)
ГЛИГОРИЋ”

Есхилова
трилогија

Радници у
кантини

Први
вокал

Предлог уз
локатив

Смакнут,
убијен
(нар.)

Град у
Италији

Панчевачки
пливач (Золтан)
Укр. шахист.
(Владимир)
Град у
Француској
Бицикл за
двоје

Ствар (лат.)
Директор
РТС-а
(Никола)

Опорука,
завештање
ШАХИСТА
СА
СЛИКЕ

Дескрипција

НеупоПредлог уз
Лична
требљени инструментал заменица

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)
Помало сте колебљиви и неод-

вам говори да сте на путу да
остварите велики пословни
успех, али ипак се припремите
на извесне проблеме и на то да
неће све ићи тако глатко како сте
замислили. Све ће се средити уз
мало подршке и стрпљења.

лучни у одређеним ситуацијама.
Концентришите се на конкретне
ствари и храбро крените напред.
Новац вам ненадано долази као
поклон или неки невраћени дуг,
што ће вас додатно стимулисати.
Љубав вас покреће.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Код вас нема средине кад је
здравље у питању, па се посветите мало себи. Колики год да је
страх од промена у вама, ово
вам је одлична прилика да донесете одлуку која ће вам променити живот. Потребно је само мало
такта и ризика.

Период пред вама је изузетно повољан да коначно одредите своју
даљу пословну будућност. Уговори,
преговори, сарадници, пословни
противници... ако правилно одиграте игру и мудро ћутите у вези са
својим плановима, ваши давнашњи
снови ће се напокон испунити.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ограничите унос хране јер сте

Радите оно што волите и мање

на добром путу да се удебљате.
Много сте уложили у своје послове и контакте и то вам се коначно исплатило, па можете задовољно да се смешкате. Мало љубоморе може зачинити везу, али
превише је може уништити.

причајте, а више делајте. Мањи
проблеми не би смели да вас
обесхрабре на путу који сте зацртали. Новац је за вас велики стимуланс, а он ће изненада доћи
кад се томе будете надали.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Иако вам је новац битан да бисте се решили нагомиланих дугова, стало вам је да се пословно
докажете и задовољите своју сујету. Све што сте дуго трпели и
гомилали у себи, напокон излази
на површину. Ако се не будете
контролисали, могуће су грешке.

Ко успе да вас разуме, заслужује награду. Толико сте дистанцирани да ни најбољи пријатељи
неће знати како да вам се обрате. Желите да промените свој
живот из корена и ништа вас у
тој намери неће зауставити. Позив из иностранства.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Тренутно све конце држите у

Пробајте да своју тренуту нерво-

својим рукама. Не постоји ниједан
разлог да будете незадовољни
тренутном пословном ситуацијом,
а крајем седмице стиже и већа сума новца. Не будите брзоплети у
великим новчаним трансакцијама
ма колико привлачно изгледало.

зу лечите боравком у природи.
Посао, сарадници, пословни пријатељи и непријатељи иду вам на
живце. Није право време за исхитрене одлуке. Наоружајте се стрпљењем, потражите подршку у
партнеру и чекајте да олуја прође.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ваше око за детаље и безначајне ситнице често вас доводи у незгодну ситуацију. Заглављени
тражењем игле, често не видите
пласт. Ослањајте се на себе и више верујте у сопствене могућности. Не доносите одлуке напречац.

Нудиће вам се разни послови,
али не пристајте исхитрено, ма
колико да вам је новац потребан,
јер ћете сигурно погрешити у избору. Тренуто вам је најпотребније да се опустите у друштву партнера и пријатеља. Пустите машти
на вољу и забављајте се.

КОЊИЋЕВ СКОК

Предати,
испоручити

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете
добити мудру мисао француског филозофа Жана Жака
Русоа.

Споредна
слава

Бразда на
лицу, набор
ФИДЕ
МАЈСТОР
ИЗ
ПАНЧЕВА

Туристичко
друштво
(скр.)

Ован
Слушајте своју интуицију, која

УМРЛИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
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Носилац
активности
Место у
Француској

-БЕ-

-БЕ-

У-

-ВА

-ЛО

-ВЕК

-ЊА-

О-

-ЋА-

ТАЈ

О-

-ЋА-

ИС-

МА-

СВО-

-ПУ-

КО

-ЈА

-ВА,

-ЊА.

СПУНЕРИЗАМ
НАША ГЛУМИЦА

Врста
врбе

Састави,
склопови

Трећи вокал
Симбол ајнштајнијума

Пражитељка
Америке
Кец, адут
Британски
тркач (Стив)
Ознака за
пречник

Рогоз, трска
Ознака за
тону
Јелени
поларних
предела

МИЊА БАРАЦ вели мени
да глумицу ову цени.
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: каписла, апостат, постаје, истеран,
старови, лајавац, Атеница. Коњићев скок: Ко мало обећава, тај
увек испуњава своје обећање. Спунеризам: Мира Бањац. Скандинавка: укокан, тд, Бора, Апро, Ленс, рес, тестамент, активиста, Константин Орлов, По, Индијанка, и, ива, шевар, Овет,
системи, ирваси.

Симбол
калијума
Река у
Италији
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„НАЈСТАРИЈИ” ПРОСЛАВИО 146. РОЂЕНДАН

ПАВЛОВИЋЕВ СТЕЈТ ОФ „ПАНЧЕВАЦ”
» Наставак са стране 1
Под њеном непосредном командом су и хитра Маја Ценић (кадровска служба), обазрива Славица Кнежевић
(благајна), „стари лисац”
Бранко Маравић и наочита
Оливера Банчак (маркетинг),
фокусирана Евица Зенг (дактилограф) и „летећа” Ката
Јовановски (Катица за све).
Њима помаже млађана и
увек насмејана Андреа Баба.
Након тога представљена је
и влада (редакција) на чијем
је челу наречени „сурови”
премијер Александар Ву... то
јест Синиша Трајковић (глодур), док ресоре предводе министри (новинари уредници):
Зоран Спремо (политика),
Драгана Младеновић (култура), Драган Вукашиновић
(економија и локална самоуправа), Јордан Филиповић
(село и рурални развој), Михајло Глигорић (полиција и
правосуђе), Зоран Станижан

Најстарији, а најбржи;
даме дефинитивно
нису тако маторе...

Слева, стоје: Глигорић, Филиповић, Свилар, Радовић, Баба, Спремо, Илић, Младеновић,
Ценић, Кожан, Лепедат, Кнежевић, Зенг, Мејић, Предић, Банчак, Јовић, Вукашиновић.
Слева, чуче: Милошевић, Маравић, Станижан, Живковић, Трајковић, Дамјанов, Стоилковић.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац” торка рецепта и фотографије јела које
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, вам достављам. Сагласан/сагласна сам да
фирмом „TorteCo” и посластичарницом текст рецепта и фотографију јела имате
право да користите и објављујете без
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
просторног и временског ограторте Панчева”, који ће трајати
ничења и у свему према
до краја маја следеће годисвојим потребама”.
не. Сваког месеца најуСве то пошаљите на
спешније учеснике очеПобедник за
адресу recepti@panкују вредне награде у
aприл освојиће
cevac-online.rs или
виду професионалног
ЦД за украшавање торти
поштом на адресу
посластичарског алата
и модле за фондан и
„Панчевца”: Трг краи материјала, а посебчоколаду
ља Петра I број 11, с
но атрактивни поклони
назнаком: „Избор најприпашће победницима
лепше торте Панчева”.
на крају читавог избора.
Уколико
објавимо
Пошаљите нам рецепт и
ваш рецепт и фотографију, то
оригиналну фотографију торте коју
сте сами направили и декорисали. Прило- значи да сте ушли у ужи избор за победжите своје податке – име и презиме, адре- ника месеца и да имате шансу да освосу и број телефона, као и следећу потписа- јите вредан поклон. Најбољи аутор торте за април, кога ће одабрати професиону изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције нални декоратери из посластичарнице
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја- „Голуб”, освојиће ЦД за украшавање
вљујем и да сам једини аутор / једина ау- торти и модле за фондан и чоколаду.
На крају читавог избора
између победника сваког
месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће награде:
3. место – сет за декорисање са дуготрајном
дресир кесом од импрегнираног платна са шест
металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих цветова и букета с књигом у пуном колору која садржи упутства
за израду и
1. место – комплет целокупног алата за украшавање торти и израду
декорација за торте, који
садржи 177 делова.
Ове заиста вредне поклоне о којима сваки талентовани посластичар
сања обезбедио је „TorteCo Shop”.

Напослетку су се сви препустили чарима релативно
скромног, али веома укусног
послужења и освежавали се
пићем из руку младих конобара из средње школе „Паја
Маргановић”, који су се толико потрудили да завређују
да им се спомену имена –
Марјан Касап, Хилда Биро,
Светлана Срећков, Јелена
Вишњички и Стефан Павлов.
Неки од гостију су, док су
мезетили, пијуцкали и опуштено ћаскали, приметили
како би била несагледива
штета да „Панчевац” оде у погрешне руке...
Ј. Филиповић

Ништа лепше од колегиница...

Деца из „Пајине” сортирају пића, али и читају новине

Бирамо најлепшу торту Панчева

(екологија) и Ивана Предић
(здравство).
Министар телекомуникација (технички уредник) је Александар Милошевић Брејкер, с
којим тесно сарађују и „државни секретари” Марија Радовић
и Слободан Мејић. Ту су и професионална и концентрисана
Јулијана Јовић (лектор), енергични и увек мобилни фотограф Никола Стоилковић, а
министар правде (секретар) је
шармантни Милан Лепедат.
Прослави су присуствовали и
бројни сарадници као што су
Маријана Илић, Сунчица Ћирковић, Никола Радоњин..., као
и младе наде које је „Панчевац” вазда неговао...

ПОБЕДНИК ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Катарина
Јовановић. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за април. Катарина, честитамо!

ТОРТА С БАНАНИЦАМА И ПЛАЗМА КЕКСОМ

За три коре умутити три пута по седам беланаца са 10
кашика шећера. У
умућену масу додати четири кашике
брашна и пет кашика млевених ораха.
За први фил умутити пола маргарина и 100 г шећера у праху (или више ако неко воли
слађе). Додати 300
г млевеног плазма
кекса и сока од наранџе по потреби.
Наставити мућење
док се све не сједини.
За други фил умутити жуманца и 25
кашика шећера и
скувати на пари.
Добро охладити.
Умутити 250 мл
слатке павлаке и
додавати жуманца
док се све лепо не
умути.
Ставити прву кору, намазати фил од плазма кекса, другу кору, намазати две трећине фила од жуманаца и слатке павлаке, поређати бананице по филу и мало их утиснути, премазати остатком фила и ставити последњу кору.
Декорација: фондан.
Зависно од облика и висине торте, потребно је око 15 бананица.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ДИНАМО И „ЖЕЉА” У ПУНОМ НАЛЕТУ
„Брзи воз” испратио
Сомборце са четири
лопте у мрежи
„Дизелка” протутњала
кроз Старчево

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕГАТА У ЗАГРЕБУ

ДВА СРЕБРА ЗА МИЛОША
Прошлог викенда, тачније
11. и 12. априла, почела је
нова веслачка сезона за репрезентативце Србије и чланове ВК-а Тамиш. Они су
учествовали на великој интернационалној регати под
називом „Croatia Оpen”, одржаној на језеру Јарун у Загребу. Та регата, на којој је
учествовало преко 1.200 веслача из региона, као и национални тимови Србије,
Хрватске, Словеније, Аустрије, Мађарске, Словачке
и Естоније, представља једно
од изборних надметања за
састав репрезентације за
Европско првенство.
Успешан старт Милоша
Станојевића, репрезентативца из Тамиша, почео је одмеравањем снага у скифу за лаке веслаче и победом у квалификацијама над ривалима из
Мађарске и Аустрије. У финалној трци Милош је водио
жестоку борбу с репрезентативцима Словачке и Мађарске, а на циљ је стигао други,
с неколико стотинки заостатка за одличним Словаком.
Другог дана такмичења,
по замисли савезног селектора, Милош је веслао у
дубл-скулу за лаке веслаче с

репрезентативним партнером Марком Јошићем. Поменути тандем ће ове године
покушати да се избори за
олимпијску „визу” за Рио де
Жанеиро 2016. Одлично завршене квалификације и
сребрна медаља у финалној
трци, у такмичењу с посадама и Мађарске и Хрватске,
које су у самом светском врху, показују да се од Милоша
и Марка могу очекивати добри резултати у овој сезони.
– Задовољан сам одмеравањем снага с веслачима који имају светске референце.
Видели смо да се с њима можемо равноправно такмичити. Мој нови партнер у дублу, Марко, млад је веслач,
треба још доста тренирања,
али је најважније да недостатке уочене током трке
можемо уклонити – прокоментарисао је Милош свој
први овогодишњи наступ.
У Загребу је наступио и
млађи сениор Тамиша Михајло Атанацков, који се изванредно борио са старијим
и искуснијим репрезентативцима, а такмичење је завршио у Ц-финалу, чиме је
испунио задати циљ тренера
Милана Смилића.

ПОЧЕО „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

ЦЕО СВЕТ У НАШЕМ ГРАДУ

Тениски клуб Динамо 26.
пут организује традиционално надметање за дечаке и девојчице узраста до шеснаест
година под називом „Пецин
меморијал”. Тај турнир се
налази у званичном календару Европске тениске асоцијације, а окупља играче из
готово целог света.
Од 11. априла, када су одигране квалификације, у
Панчеву бораве тенисери и
тенисерке из Македоније,
БиХ, Хрватске, Мађарске,
Румуније, Црне Горе, Аустралије, Швајцарске, Италије, Бугарске, Шпаније,
Турске и Србије.

Главни турнир, који је почео у понедељак, 13. априла,
окупио је по 48 играча у женској и мушкој конкуренцији.
Поклоници белог спорта
имају прилику да уживају у
одличном тенису, а мечеви се
играју сваког дана од 9 сати
на теренима СЦ-а „Младост”.
Први носилац у женској
конкуренцији је Олга Даниловић, а код дечака је то
Марко Миладиновић, који
се налази међу десет најбољих тенисера у Европи узраста до шеснаест година.
Директор турнира је Владимир Здравковић, а покровитељи су Тениски савез Србије и Град Панчево.
Финале у женској конкуренцији заказано је за суботу,
Страну припремио 18. април, у 10 сати, а меч за
Александар пехар у надметању дечака
Живковић биће одигран у недељу, 19.
априла, у исто време.

Прошли, празнични викенд
остаће у лепом сећању љубитељима најважније споредне
ствари на свету у нашем граду. По лепом, сунчаном времену поклоници фудбала, посебно навијачи Динама и Железничара, уживали су у игри
својих миљеника. „Брзи воз”
је потпуно надвисио Сомборце, док је у банатском дербију
у Старчеву „дизелка” још једном демонстрирала силу...
Двадесето коло Српске лиге
„Војводина” донело је и осми
првенствени тријумф фудбалера Динама. На Градском
стадиону у Панчеву, пред око
200 гледалаца, Новак Шалипуровић и његови саиграчи

Панчевци су сада девети на табели
годи мрежу Сомбораца. Све је
било решено у 28. минуту, када се у листу стрелаца уписао

„Жеља” лако савладао Борац
убедљиво су савладали Раднички из Сомбора са 4:0.
Иако је „брзи воз” и пре почетка меча важио за апсолутног фаворита, нико није очекивао да ће победник бити одлучен већ у првом полувремену. Сомборци су у Панчево
дошли са жељом да грчевито
бране свој гол, али њихове намере је осујетио капитен Новак Шалипуровић већ у 17.
минуту, када је лепим лоб
ударцем, са око двадесет метара, погодио мрежу голмана
Шарца. Само три минута касније Новак је извео још једну
мајсторију. Шутирао је искоса, са солидне удаљености,
али му то није сметало да по-

и Лазар Милошев, па је Динамо повео с 3:0.
Панчевци су имали иницијативу и у другом полувремену, а крунисао ју је Стефан
Чикић евроголом из слободног ударца, са око 25 метара,
у 68. минуту.
Тренер домаћих Жарко Тодоровић поверење за овај дуел
поклонио је екипи у саставу:
Ђорђев, Николајев (Божановић), Дашић, Јаћимовски
(Ђоковић), Петровић, Маровић, Спасковски, Стојановски, Милошев, Шалипуровић
(Ћишић) и Чикић.
После ове рунде шампионата Динамо се „попео” на девето
место на табели, а већ у среду,

15. априла, „брзи воз” је у Беочину поделио мегдан с Цементом. Наредног викенда, у 22.
колу, на панчевачки Градски
стадион стиже другопласирана
Сента. „Брзом возу” ће бити потребна и подршка с трибина...
Дерби 20. кола Војвођанске
лиге група „Банат” одигран је
на Ускрс у Старчеву. Пред око
400 гледалаца домаћи тим
није имао снаге да се супротстави панчевачкој „дизелки”,
која је новим тријумфом, једанаестим у шампионату, на
најбољи начин искористила
кикс Козаре, па је поново избила на лидерско место: Борац–Железничар 0:3.
Тренер домаћег тима Миљан Блазовић на располагању
је имао екипу у саставу: Луковић, Војновић, Максимовић,
Ћирковић, Вучић, Петровић,
Јовановић, Ђукић, Ђаковић,
Станисављевић и Лукић, а
прилику су добили и Вењац,
Рашковић и Станојковић.
На другој страни, Синиша
Радуловић, шеф стручног
штаба Железничара, извео је
екипу у саставу: Алексић, Текијашки, Ћирка, Смедеревац,
Митић, Стајчић, Спасић, Арбутина, Скокна, Тошић и Благојевић, а играли су и Пештерац, Сарић и Чолак.
„Дизелка” је од самог почетка утакмице кренула у
офанзиву, коју је крунисала
већ у трећем минуту. Небојша
Арбутина је сјајно центрирао,
а на правом месту се нашао
капитен Железничара и најбољи појединац дебија –
Жељко Стајчић, који је удар-

цем главом савладао голмана
Луковића. Тај погодак је изазвао буру негодовања, јер су
навијачи Борца сматрали да
је постигнут из офсајда. Ипак,
судија је показао на центар...
Старчевци су потом имали
неколико добрих прилика за изједначење, али ни овог пута нису имали довољно концентрације. На одмор се отишло с минималном предношћу гостију...
Наставак дуела није донео
веће промене на терену. Железничар је и даље био тим
који доминира, фудбалери
Борца су покушавали да парирају док су имали снаге,
али било је евидентно да је
лидер у овом тренутку много
спремнији. Домаћи играчи су
падали на траву због грчева у
ногама, ређали су жуте картоне, а у финишу утакмице „поцрвенео” је и капитен Саша
Јовановић.
„Дизелка” је то умела да искористи на најбољи начин, па
је у 80. минуту Небојша Арбутина повисио на 0:2, а осам
минута касније Жељко Стајчић је поставио коначан резултат: Борац–Железничар 0:3.
После овог кола тим из
Панчева је на првом месту, с
38 бодова, док су Старчевци
на самом зачељу, на 14. месту, са 22 бода, једним више
од претпоследњег Радничког
из Ковина и два више од последњепласиране Слоге.
У среду, 15. априла, одиграно је ванредно, 21. коло. Следећег викенда Борац дочекује
другопласирану Козару, а
„Жеља” иде у Вршац.

ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ

ДАУТОВИЋ ВИЦЕШАМПИОН

СОЛИДАН НАСТУП ПАНЧЕВАЦА

У Новом Саду је прошлог викенда одржан финални меч
Лиге кадета и млађих јуниора Војводине у гађању из
стандардног ваздушног оружја, на којем је наступило и
осам чланова СД-а „Панчево
1813”.
Проглашене су најбоље
екипе, међу којима су били и
наши суграђани. Кадети и кадеткиње су заузели друго место, док су млађи јуниори и
млађе јуниорке били трећи.

У појединачном надметању
најуспешнији је био Давид
Даутовић, који је освојио сребрну медаљу у категорији
млађих јуниора. Исидора Стојановић је била четврта међу
млађим јуниоркама, а исто
место је заузео и Игор Стајчић
у гађању из пиштоља.
Солидне резултате су остварили и: Ђорђе Јовчевић, Мирослав Милошев, Бојана Николић, Анастасија Грујоски и
Ивана Виславски.

На Ади Циганлији је прошлог
викенда одржано Првенство
Србије у кајаку и кануу у тркама на 5.000 метара, као и национално изборно такмичење
за сениорску репрезентацију
Србије.
То је било надметање најбољих кајакаша и кануиста у нашој земљи, који су се својски
трудили да се изборе за место
у националном тиму који ће
наступити на Првенству Европе у чешким Рачицама, као и

на првим Европским олимпијским играма у главном
граду Азербејџана – Бакуу.
ККК Панчево се представио
са осам такмичара, а најбоље
резултате су постигли Иван
Крстић (осми у конкуренцији
сениора) и Алекса Левнајић
(девети међу кадетима). Члановима ККК-а Панчево наредног викенда предстоји регата у Борчи, а потом и Куп
Србије, такође на Ади Циганлији.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ЖУТО-ЦРНИ” ПРЕЈАКИ ЗА ЗВЕЗДУ

ЕМА КОЈЧИЋ
НИЖЕ УСПЕХЕ
Наша млада суграђанка Емилија Којчић, чланица ТК-а
Динамо, постиже добре резултате и у новој сезони.
Она је недавно на турниру
прве категорије у Београду за
тенисерке до четрнаест година освојила победнички пехар, савладавши у финалу репрезентативку наше земље
Анђелу Видовић из Суботице
са 6:3 и 6:1.
Већ прошлог викенда Ема
је била на новом, великом искушењу. Учествовала је на
међународном турниру из серије „Тенис Европа” у Винковцима, где је у јакој конкуренцији тенисерки са читавог
Старог континента успела да

Рукометаши Динама
на добром путу

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Фекетић: ЈАДРАН–ЈАБУКА
Мокрин: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–НАФТАГАС
мушкарци
Врбас: ВРБАС 2 – ЈАБУКА

Кошарка
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–СЕНТА
субота, 16 сати

брзину и прецизност одличног
Уроша Радосављевића, који је
постигао десет голова и био

Рукометашице ЖРК-а Панчево наставиле су низ победа и у
21. колу Прве лиге група „Север”. То је била претпоследња
утакмица у шампионату, а изабранице Ивана Петковића су
у Сомбору савладале Раванград са 17:29. Иако нису наступиле Светлана Ничевски и Лана Жига, питање ко ће бити
победник није се поставило ниједног тренутка.
Последњи дуел у овој сезони биће одигран у суботу, 18.
априла, у Хали спортова на Стрелишту. Панчевке ће се састати са Апатином, а утакмица пред домаћом публиком биће
прилика да љубитељи спорта у нашем граду поздраве девојке, стручни штаб и руководство клуба који су направили прави подвиг и својим присуством им захвале за изванредан
успех. Сигурно је да ће ЖРК Панчево славити и у последњем
колу, а то ће бити двадесет други тријумф заредом, што не
памте ни најстарији хроничари српског рукомета.
Девојке, свака част, прави сте понос Панчева!

нанизали четири победе. Они
су тако оправдали очекивања
и померили се са дна табеле.
Ипак, спас се тек назире. Има
још да се игра и не сме бити
опуштања. И остали кандидати који се боре за опстанак
имају своју рачуницу. Динамовци не треба и не смеју да
гледају у туђе двориште. На
њима је да играју одважно и
квалитетно, као на старту
пролећног дела лиге. У наредном колу Панчевци гостују у
Врбасу. Истоимени састав је
трећи на табели, а град близу
Новог Сада је одувек био рукометно настројен. Биће тамо
тешко из много разлога, али
ако изабраници Александра
Живковића верују у себе и
пруже оно најбоље што знају,
неће бити изненађење ако се
кући врате с повољним резултатом.
С. Дамјанов

година. Најмлађи учесници су
остварили једну победу, а доживели су два пораза. У категорији дечака који још увек нису
навршили петнаест година
Панчевци су били успешнији.
Они су успели да у веома јакој

гистар физичке културе Владимир Илић, први човек
Крис-кроса, у Трикали је одржао веома занимљиво и посећено предавање на тему „Шут
играча узраста од осам до десет година”.
– Турнир је био јак јер су на
њему учествовале екипе које
су у Грчкој освајале медаље на
државном првенству, па нам
је циљ био да сакупимо међународно искуство. Све утакмице су биле резултатски не-

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Вршац: ВРШАЦ Ј. – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Старчево: БОРАЦ–КОЗАРА
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО
Омољица: МЛАДОСТ–БАК
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ
Иваново: СТРЕЛА – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БСК

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

30:20

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: РАВАНГРАД–ПАНЧЕВО

17:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
мушкарци
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА

КОФЕРИ ПУНИ УТИСАКА

СИМУЛТАНКА
У оквиру прославе ускршњих
празника, прошлог викенда у
Црепаји је одржана прва шаховска симултанка, на којој је
учествовало једанаест играча
из Црепаје и Панчева. Они су
се надметали против ФИДЕ
мајстора Косте Орлова, члана
ШК-а „Светозар Глигорић
Глига” из нашега града.
Резултат меча био је 10:1,
наравно у корист нашег прослављеног шахисте, а ремије
су остварили Драган Бошњак
и Радоје Радојевић. Учествовале су и ученице ОШ „Мика
Антић” – Јелена Павловић и
Марија Хаџић, којима је то
био добар тренинг за предстојеће републичко надметање у
Врбасу.

најбољи појединац на мечу. До
полувремена је предност домаћег састава износила пет голова. После одмора она је почела
да се увећава, а игра Динамових момака имала је константу. Веома расположен је био
капитен Бранко Радановић.
Поред улоге у одбрани, коју је
и овог пута одиграо без кикса,
успео је да постигне и четири
гола. Подсетио нас је на дане
кад је игра Динама зависила од
њега. Млади Буњевчевић је са
четири гола поново дао свој
допринос победи, а Стојановић
је потврдио да има квалитет.
Шансу да игра одлично је искористио млади Милош Петровић на месту пивотмена.
Сасвим солидни су били и голмани Митановски и Радовановић. Кад се све сабере, победа
је чиста као суза.
У пет одиграних утакмица у
наставку сезоне Панчевци су

КРИС-КРОС ГОСТОВАО У ГРЧКОЈ

Млади кошаркаши Крис-кроса су се с турнира у грчком
граду Трикали вратили пуни
лепих утисака. Поред тога
што су играли с вршњацима
из најбољих грчких тимова,
наши суграђани су били у

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–АПАТИН
субота, 19 сати

ПАНЧЕВКЕ ЗА ПОНОС

се пласира међу четири најбоље такмичарке. У првом
колу је победила девојчицу из
Белорусије, у другом ривалку
из Швајцарске, а у трећем
Немицу. У четвртфиналу, после маратонског дуела, Ема је
успела да савлада и тенисерку из Француске. Уследио је
полуфинални меч и мегдан с
првим носиоцем турнира и
репрезентативком Словеније
Живом Фалкнер. Сваки гем
се играо на „дјус-предност”,
било је веома неизвесно, али
је Словенка успела да однесе
победу са 7:5 и 6:3.
И поред пораза у полуфиналу, Емилија је уписала значајне бодове за европску ранглисту. Турнир је протекао у
лепој атмосфери, а Винковчани су се још једном показали
као добри домаћини и организатори.

Овог викенда
СУПЕР Б ЛИГА
Врбас: ВРБАС–ДИНАМО

Следи гостовање у
Врбасу
Рукометаши Динама су лако
савладали Црвену звезду из
Мокрина с 30:20 (14:9) у дербију кола и тако учинили корак напред кад је реч о опстанку у Супер Б лиги. Тај сусрет, који је одигран у суботу,
11. априла, у Хали спортова
на Стрелишту, пратило је око
400 гледалаца.
Био је то директан дуел конкурената за опстанак у високом рангу, а по приказаној
игри, рекло би се, динамовци
су лакше од очекиваног стигли
до важних бодова. Од самог
почетка је било јасно да гости
немају квалитет да се озбиљније супротставе „жуто-црнима”.
Панчевци су одлично играли у
одбрани, а затим су користили

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

извесне и веома интересантне. Наши играчи су својим односом и добром игром достојно презентовали српску кошарку – нагласио је Владимир
Илић по повратку у Панчево.
Интересантно је да су домаћини добро знали кога су позвали на турнир, па су искористили прилику да сазнају и
како клуб из нашега града
успева у стварању репрезентативних играча.
С. Д.

НЕМА ШАЛЕ С МАЛИМ ДИНАМОВЦИМА

ОДЛИЧНИ ЏУДИСТИ

31:27
24:27

Кошарка
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Д. КОЗЛОВАЦ 79:44
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
110:39

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (С)
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО

4:0
1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
0:3
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ЈЕДИНСТВО (НБ) 4:1
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
4:0
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ОМЛАДИНАЦ
Избиште: ПОЛЕТ – МЛАДОСТ (В)
Б. Н. Село: СЛОГА–СЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА – МЛАДОСТ (О)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ХАЈДУЧИЦА

1:0
1:0
0:0
2:0
1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ 3:0

прилици да посете Метеоре,
као и друге културно-историјске споменике.
Град Трикала се налази у
централној Грчкој, а једини
клуб из иностранства на турниру био је Крис-крос. Панчевци
су се надметали у категорији до
тринаест односно до петнаест

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
Скореновац: П. ДУНАВ – ДИНАМО 1945

конкуренцији остваре два тријумфа, а два пута су били савладани. С обзиром на то да су
играли с најбољим грчким тимовима у тој узрасној групи,
може се рећи да је прошли викенд био веома успешан.
Панчевци су имали запажен наступ и ван паркета. Ма-

1:3
1:0
2:2
0:3

ШАХОВСКИ КУТАК
Retter
8
7
6

АКЦИЈА НАШИХ ВЕТЕРАНА

СПОРТСКИ МУЗЕЈ – ДА!
Са жељом да сачува од заборава бројне спортске догађаје
у нашем граду и њихове актере, Удружење спортских ветерана Панчева кренуло је у акцију. Обављени су разговори с
представницима Историјског

архива и Народног музеја, који су спортским ветеранима
обећали стручну помоћ. Постоји могућност да се у музеју, и поред скученог простора,
нађе место за излагање неких
спортских трофеја.

Ветерани се надају и верују
да ће и локална самоуправа,
Дирекција и друге надлежне
установе и институције у нашем граду наћи одговарајући
простор за трајну поставку
спортског музеја.

5
4

У СЦ-у „Шумице” прошлог
викенда је одржан међународни џудо-куп, на коме се надметало 470 такмичара из 45 клубова из Румуније и Србије. Динамо се представио са 27 бораца, који су освојили 11 медаља.
Највредније трофеје су заслужили: Дејан Долинга,

Алекса Ђуровић и Андријана
Кртенић. Сребром су се окитили Немања Јурица и Урош
Ћућа, а бронзу су заслужили:
Никола Мирковић, Марија
Стојановски, Жарко Омчикус,
Ђорђе Јакимовски, Милош
Стојановић и Данило Живаљевић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх5)
Избор Р. Радојевић
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БОЈАН ЈОВИЧИЋ, КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР

ПОНОСАН САМ НА СВЕ ШТО СМО УРАДИЛИ
У Вршцу смо доказали од
каквог смо материјала
Циљ нам је да играмо мушки
Док траје пауза у кошаркашкој Суперлиги, искористили смо прилику да поразговарамо с Бојаном Јовичићем, шефом стручног штаба КК-а Тамиш, за
кога тврде да је највише допринео да
се угледни спортски клуб нађе у српској кошаркашкој елити. Јовичић је
остварио запажену каријеру и играо у
неколико озбиљних клубова, али оно
најбоље догодило се у Панчеву, док је
наступао за КК Тамиш. Касније се
окренуо тренерској каријери, завршио
је потребну школу, а указану шансу не
само да је искористио већ ју је претворио у свој тријумф.
Ван терена Бојан је породичан човек, отац двојице синова. Кошарка му
је пречесто у мислима да би имао времена за лакше теме. Млади стручњак
је схватио да једино трајност вреди и
прихватио је савет да је сваки дан за
учење. Уз то, као прави лидер, поставио је изазове пред своје људе. Уместо
магловитих контура, понудио је активност и знање. Тако је настала додатна
вредност, па и пролаз у Суперлигу.

– Доживели смо два пораза, рекао
бих више него несрећна – од ОКК Београда и Напретка у Крушевцу. Сели
смо тада и погледали се у очи. Исто
тако, долазак Коматине у клуб и његова улога у тиму ојачали су нас у сваком смислу. Он је допринео да млађи
играчи схвате да могу много више него што су до тада пружали. Показао
им је како треба да се игра. Штета што
је отишао, али нам је много помогао
да остваримо циљ. Кад смо ушли у серију победа, самопоуздање је порасло.
У Вршцу смо доказали – што се каже –
од каквог смо материјала, а знали смо
да у последњем колу против Смедерева не можемо да изгубимо, па да играмо и цео дан ако треба. Тако је и било
– прича Јовичић док сумира утиске о
пласману у елиту.
У кошаркашком друштву у нашој
земљи нема много тајни. Ово је мало
тржиште да би нешто, добро или лоше, могло да се сакрије. Током дужег
периода Бојанове колеге и стручна
јавност истичу да је КК Тамиш један
од најстабилнијих клубова у српској

УЛАЗНИЦЕ ПУШТЕНЕ
У ПРОДАJУ
Од среде, 15. априла, љубитељи
кошарке могу купити комплет улазница за утакмице КК-а Тамиш у
Суперлиги. Оне се могу набавити
на билетарници затвореног базена
на Спортском центру „Стрелиште”,
а комплет за шест сусрета кад је
тим из нашег града домаћин, кошта 1.000 динара.

кошарци, а он као тренер пресудно важна личност за успех.
– Лепо је то чути, посебно кад истакну
колеге, али кошарка је колективни
спорт и без заједничког рада нема ни
успеха. Зато желим овом приликом да
захвалим својим сарадницима, Радовановићу, Шапоњићу, Топићу и Костићу.
Такође, управа КК-а Тамиш још једном
је доказала да зна како се води један
спортски колектив. Без њиховог напора,
у овим околностима, стварно ништа не
бисмо успели да учинимо. Наравно,
играчи су дали потпун смисао свему што
смо направили. Већином су то млади
момци, играчи који тек стасавају, али
уклопили су се у оно што је тражено од
њих, па успех није изостао – јасан је Јовичић.
Кошаркаши Тамиша се током априла
не такмиче због завршнице АБА лиге, а
месец дана без утакмица и те како ће добро доћи да се момци из нашега града
додатно физички и емотивно опораве.
Ради се по плану, а атмосфера је и даље
на високом нивоу. Сусрет са Звездом је
заказан за 6. мај.
– Циљ нам је да играмо мушки, борбено, и да покажемо квалитет који поседујемо. Тешко је очекивати да можемо бити равноправни са АБА лигашима, али
то не значи да ћемо се унапред предати.
Не треба заборавити да ћемо за свега месец дана одиграти дванаест утакмица,
што је темпо на који нисмо навикли, али
и то је нов изазов. Волео бих да нам јавност пружи још већу подршку и хвала
свима који су напунили халу на Стрелишту у сусрету против Војводине, јер нема већег задовољства него кад играте
пред пуном двораном – закључио је Бојан Јовичић.
КК Тамиш је свима понудио нешто
ново, више и боље. Кошарка је култни
спорт у Србији, а бити међу осам најбољих заиста је за поштовање. Панчевци
су доказали вредност и зато им треба допустити да раде оно што најбоље знају.
С. Дамјанов

ПАНЧЕВАЧКЕ ЕКИПЕ НА ВРХУ ТАБЕЛЕ

мафору хале на Стрелишту, додатно су
прорадиле емоције. Наравно, то није
био дуел равноправних екипа и тешко
је говорити о снази Динама кад за ривала имате оваквог противника, али
Панчевци су поштено играли и одужили се публици, која је поново у великом
броју дошла да види своје љубимце.
До краја такмичења су остала још
два кола. Динамо је тренутно први, а
Крис-крос други на табели. Колико
год желели да се један од та два тима
пласира у виши ранг, то ће бити тешко, јер Раднички из Ковина, који је
на трећем месту, има лакше противнике и бољи међусобни скор с тимовима из Панчева, па само некаква неве-

Гостионица
Гостионица „Корзо”, веровали или не, налази се баш на корзоу.
А они старији Панчевци, који су се у младости туда свакодневно „корзирали”, о таквој гостионици нису појма имали.
Они су једино знали за кафану „Код Недељка”, што му дође на исто.
И која је данас по изгледу у потпуном складу с њиховим одразом у огледалу.

Локал
Култна кафана пре пола столећа била је и гостионица „Слога”.
Имала је чак и башту обогаћену миомирисима из оближњег
тоалета.
Што гостима и особљу није сметало да послују у миру и слози.
Келнера су сви звали Мића, а он свој радни простор није називао ни гостионица, ни кафана, него локал.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

У Другој српској лиги се ближи крај
првенства. Прошлог викенда је одржано 24. коло, а екипе из нашега града
још једном су обрадовале своје навијаче. Крис-крос је савладао Дружину
Козловац са 79:44, док је Динамо био
убедљив у мечу против Пинка из Шимановаца и победио га је са 110:39.
Љубитељи кошарке су уживали у суботу, 11. априла. У Хали спортова на
Стрелишту на распореду је био дупли
програм. На терен су прво изашли кошаркаши Крис-кроса, који су убедљиво савладали противника. Гледаоци су
присуствовали одличној кошаркашкој
представи.
– Утакмица је резултатски била извесна од самог почетка. Разлика је направљена већ у првој четвртини. Нисмо били шутерски расположени и зато победа није била још убедљивија. На
моменте смо покушавали да играмо
лепршаво, али то није никако ишло.
Искористили смо прилику да дамо важне минуте и млађим играчима. Честитам гостима на фер и коректној
игри – нагласио је Вук Станимировић,
први стратег клуба из нашега града.
Чим су се тимови повукли с паркета
овдашњег храма спорта, на терен су
изашли кошаркаши Динама и Пинка.
Изабраници Ненада Раковца су демонстрирали лепоту кошаркашке игре. Сви
момци су добили шансу да играју, а однос снага на терену најбоље се види по
резултату. Кад је „пукла” стотка на се-

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

роватна околност може пореметити
његов пролаз у Прву српску лигу.
Како било, Динамо ће у следећем
колу играти у гостима против Јадрана
из Голубинаца, а затим са Омладинцем. Крис-крос иде у Нову Пазову, а у
последњем колу је слободан. Биће још
прилика за озбиљнију анализу двају
клубова из нашега града. Већ сада је
јасно да је за њих ово једна од бољих
сезона, а њихов пробој у сам врх доказује да они раде озбиљно и на дуже
стазе. Кошарка је поново у моди, а
Панчевци су уживали како у игри Тамиша, тако и у лепим партијама Динама и Крис-кроса.
С. Д.

Патка
Репрезентативни објекат на нашој фотографији није био гостионица.
Званично, то је био бифе, а незванично обичан бирцуз по имену „Патка”.
Познат по томе што је то била најстарија „жива” кафана у Панчеву.
А њену репутацију одржавао је и „Панчевац”, који је уз помоћ
Милоша Николића дуго неговао истоимену сатиричну рубрику.
И то само зато што је њено име подсећало на новинарску патку, док смо се од других асоцијација ограђивали.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Кораћев,
кошаркаш:
– Као и до сада, и ове
суботе ћу бити на утакмици, играм за „Крис-крос”. Остатак времена ћу провести у одмарању, а свакако ћу с
друштвом изаћи у
провод. Мораћу и да
учим.

Милан
Крчединац,
средњошколац:

Дејан Доловачки,
воли да иде
у теретану:

– Трудим се да ми викенд прође у одмору. Кад
се уморим од одмора, волим да изађем с друштвом. Највише се задржимо у „Погону” или „Кули”, јер је тамо најбоља
музика, као и атмосфера.

– Овог викенда ће се
десити нешто посебно.
Идем код другарице
Миљане на прославу 18.
рођендана. То ће се десити у суботу. У недељу
ћу се одмарати.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Трг краља Петра I број 11 • Привремени заступник државног капитала: Александар Вучковић • Генерални директор: Драгана Кожан • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
Младеновић, Јордан Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820
(рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се
примају у року од седам дана • Штампа „Политика штампарија” д. о. о., Македонска 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским
бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

