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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4595, година CXLVI

Благи пораст броја 
родитеља који одбијају
имунизацију деце

Постоји ли веза између
аутизма и ММР-а?

Бојкот неких цепива
пробудио заборављене
заразне болести

Вакцине против дечјих заразних бо-
лести у већини држава су обавезне,
али последњих година у развијеним
земљама све је јачи покрет против
вакцинације, које је приметан и у Ср-
бији. Иако је имунизација и у нашој
земљи обавезна по закону, све је већи
број родитеља који одбијају да вакци-
нишу децу. То може довести, како
наводе стручњаци, до епидемија за-
разних болести попут дечје парализе,
дифтерије, морбила или заушака.

Посебно се оспорава вакцина
ММР (против малих богиња, рубео-
ла и заушака) јер се сматра да изази-
ва аутизам. Даје се у две дозе – у уз-
расту од 12 до 15 месеци и у седмој
години. Ту тезу је изнео лекар Ендр-
ју Вејкфилд 1998. године, након ис-
траживања и посматрања аутистич-
не деце. То испитивање је убрзо, ме-
ђутим, научна јавност оспорила, а
лекару је одузета лиценца и студија
је повучена као невалидна. О вези
вакцина и настанка аутизма распра-
вљало се и у Америчком конгресу,
где су учесници директно повезали
пораст тог развојног поремећаја са
цепивима. Изнети су подаци да је
1980. године тек једно од 10.000 де-
це имало аутизам, а 2013. тај број се
попео на 50. Слична је ситуација и у
Великој Британији и другим европ-
ским земљама.
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Иако веза између настанка аути-
зма и вакцинације цепивом ММР
није научно потврђена, све је више
сумњивих случајева, како у земљи,
тако и у нашем граду. Своја лоша ис-
куства с нама је поделило двоје ро-
дитеља. Ана Савановић из Старчева
каже да је њен син Душан, који кра-
јем месеца пуни шест година, вакци-
ну ММР примио са 14 месеци и да
је након тога имао дијареју која
је трајала 40 дана. Врло брзо
су почеле промене и у пона-
шању.

– До тада се он нормално
развијао, причао, проходао је
на време и није често био бо-
лестан. Када је добио вакцину,
почео је да се повлачи у себе,
крио се испод јоргана и пре-
стао да комуницира. Поку-
шавала сам да га дозивам
на разне начине, али он
једноставно није реаго-
вао. Одмах смо крену-
ли у борбу за његово
оздрављење и данас
је он скоро потпуно
здраво дете, с ма-
лим застојем у го-
вору. Међутим, ја
сам једна од рет-
ких мајки које су
успеле да спасу
своју децу после
вакцине за коју сматрам да је изазва-
ла первазивни развојни поремећај
код Душана – прича наша саговор-
ница.

Она истиче да нема ниједан папир
и доказ да је цепиво проузроковало
настанак болести и да су лекари од-
бијали да повежу поремећај са аути-
змом. На Институту „Торлак”, како
наводи ова млада мајка, одбили су да
јој дају потврду да дете не сме да
прими другу дозу ММР-а, тако да ће
она на своју одговорност потписати

изјаву да не жели да вакцинише де-
те. Наводи да је поступак лечења, ко-
ји и данас траје, био врло мучан, али
да се њихова упорност исплатила.

– С третманима смо почели када
је Душан имао две године и седам
месеци и сваки други дан смо одла-
зили на Институт за ментално здра-
вље у Београду, где смо и он и ја про-
лазили кроз сеансе – ја са психоло-
гом, а он са дефектологом. У болни-
ци је провео месец и по дана. Данас
је он здрав дечак који комуницира са
околином, иде у вртић и напредовао
je у говору, иако се види да мало ка-
ска за својим вршњацима – објасни-
ла је Ана Савановић.

Она је додала да није против вак-
цинације, али да би волела да зна са-
став цепива која се дају деци, како
би била сигурна да су безбедна за
употребу. Истакла је да жели да роди
још једно дете, али да, поучена иску-
ством, не зна да ли ће га вакциниса-

ти. Каже да има воље да се бори и
покуша да докаже како је узрок
поремећаја који се јавио код
њеног детета вакцина ММР,
али да не зна коме да се обра-
ти и ко би је подржао.

Слично искуство је имао и
наш суграђанин који је желео
да остане анониман. Његов
син, који је недавно напунио

шест година, има мешовити
поремећај у развоју, а први симп-
томи су почели да се појављују
две недеље након примања прве
дозе вакцине. Престао је да при-
ча, повукао се у себе, а родитељи

су због његове одсутности поми-
слили да има проблема са слу-
хом. Међутим, дијагноза је би-
ла много гора – Ф81. Данас де-
чак редовно одлази на третма-
не код дефектолога и психо-
лога, које родитељи плаћају
јер су услови на Институту,
према речима нашег саговор-
ника, веома лоши. Како ка-
же, помака има, али излече-
ње је неизвесно.

– Било нам је веома тешко, али
морали смо да научимо да живимо с
тим. Моја супруга и даље има страх,
па се нисмо усудили да добијемо
друго дете. Ипак, оптимисти смо и
покушавамо и даље да помогнемо
нашем детету да се излечи, а разми-
шљамо и о лечењу матичним ћелија-
ма, које је доста скупо – чак 7.500
евра – за породицу у којој само ја ра-
дим – објашњава наш саговорник.

» Наставак на страни 3

ТЕМА НЕДЕЉЕ: КОРИСТ ИЛИ ШТЕТА ОД ВАКЦИНА?
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Наследници траже
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ности, а све то догађа се у моменту
када школска теткица, звана Кева,
одлази у пензију. То је и главна фора,
будући да се филм завршава „скром-
ним” испраћајем поменуте раднице.
У самом финишу приче сви актери
дочекају зору мортус пијани...

Да, биле су то срећне осамдесете...
Али прича је, као што рекосмо, ван-
времена: свега тога и данас има по
државним предузећима, и то у не-
слућеним количинама – и мутљави-
на, и неприкладних (читај, интим-
них) односа међу запосленима, а по-
себно гала-прослава!

Е, задржаћемо се на овом послед-
њем. Свако је чуо (шта, чуо – походио)
за неко од гламурозних обележавања
слава или годишњица неког јавног
предузећа или каквих других држав-
них институција. Чак ни године кризе
нису нас омеле у издашности поводом
тако „важних” прилика за наше „само-
управне” фирме и ту се никада није
оскудевало ни у доброј капљици, соч-
ном залогају или нечем трећем...

Ипак, времешнији љубитељи те
врсте провода нису баш усхићени
новотаријом званом коктел (то је
оно кад имате „само” нешто за набо-
сти с ногу! – прим. аут.) И да зло бу-
де веће, све је мање „проверених” ва-
ријанти које подразумевају заседање
уз асталче, иће, пиће и музику... И то
ону праву „уз ’армоникче”.

Ипак, нису сви издали ту „дивну”
традицију. Ето, ових дана је, можда,
(уз евентуално Зоолошки врт) једино
преостало друштвено (па још водо-
привредно!) предузеће – „Тамиш-
–Дунав”, обележило свој дан. А, где
би  него „Код Чилета”! (кад је већ
„Тамиш” одавно изумр’о...)

Е, то се не пропушта – и межња, и
печење (прагњеће) и хектолитри те-
кућине, па оркестар „са све певаљ-
ку”... А после „тората разних сората”
следи колце с веселим дишом као
коловођом! Па, ондак све „Јово, на-
ново”! И тако годинама... Друштвено
предузеће – све за дружење...

Што би рекао љути партијски ка-
дровик (Раде Марковић) из нарече-
ног филма – „Тамо се никад није
штедело на човеку...”

А пошто кошта – ко те пита...

Ј. Ф.

Круг пакла, 
под ознаком „икс”

И деца у нашем корумпираном, „митолошком” друштву већ дуго
знају да скоро ништа овде не може да се „заврши” ако немаш јаку ве-
зу: од бенигног подизања некаквих папира преко реда, преко знатно
озбиљније институције запошљавања у јавним предузећима и уста-
новама, до добијања великих послова, што је за тешку робију. Због
тога ти клинци када порасту и постану политичари на сва уста у
предизборним кампањама обећавају да ће ако баш њима дамо глас
искоренити ту сваколику пошаст.

Наравно, ништа се не мења до следећег изборног циклуса и нових
заклињања у промене.

Напредњаци су, у складу са својим именом, отишли корак уна-
пред: они су, у склопу мера штедње и финансијске консолидације,
чак – свечано забранили да се у јавном сектору прима нови кадар.
Хи-хи, ха-ха... Има ли наивчине таквог габарита која може да про-
гута бајку чији је сиже да заиста није било страначког новозапошља-
вања од реторичке забране до данас? Ма дај...

Такође, ту и тамо чујемо да је понеко понекад завршио у ћорки
због намештања јавних набавки или фаворизовања („драгих” им)
појединаца приликом склапања уносних уговора. Нормално, сви
нормални се у ситуацијама када их „независни” медији „убију” пла-
сирањем прича о успешним хапшењима (при чему јако ретко сазна-
мо и да је нека индивидуа правоснажно осуђена за мување) запита-
ју да ли су та хапшења, барем помало, селективна; да није тај можда
„пао” јер је почео да лаје и заборавио где му је место или пошто се
није „учипио” где треба. То да свако ко се на нечастан начин „ома-
сти” мора да плати рекет – ваше су мисли, нико то не жели да вам
импутира.

С друге стране, да ли је ико икада чуо да је власник месаре, преко
везе, сатару у руке ставио машинском инжењеру који не разликује
јунетину од пилетине? Или да је приватни грађевински предузимач
на радно место шефа градилишта поставио физикалца с три разре-
да основне школе јер му је то неко наредио? Нема теорије, па нису
луди, њима је у интересу да посао функционише, да клијенти/му-
штерије буду задовољни и да на крају зараде.

Е, ту смо: пошто власт, напредњачка или нека друга, буде заиста,
по сваку цену, решила да држава функционише, да грађани треба да
буду задовољни, као и да, на концу, она сама буде богата толико да
може да помаже сиромашнијима од себе – поставиће се као приват-
ник, бизнисмен, па се неће самоурушавати. У том случају не бисмо
више, али реално, тупо посматрали командно додавање столица по
канцеларијама у пребукираном административном апарату јавног
сектора и измишљање радних места у установама чији рад плаћају
грађани.

То би могло да се деси једино када би на изборима победио неко
ко ће у старту, првог радног дана на месту премијера, себи, не теле-
визијским камерама, да каже да га не занима следећа изборна побе-
да, да га не интересује политичка каријера и/или власт сама по се-
би. Такав мора да се одрекне заслужних за сопствени успех, а то је
паклено тешко, скоро немогуће. Зато нам на врху треба тим памет-
них људи, а не култ личности.

Да ли управо описасмо појаву за коју већ постоји назив у филозо-
фији и политикологији – утопија? Желимо да верујемо да нисмо, јер
постоји наша унутрашња потреба да бег одавде главом без обзира
нестане с вишедеценијског врха листе приоритета паметних младих
људи ове земље.

Ма, није све црно. Не кажемо да нема добронамерних међу они-
ма што нам одређују судбине. Мада, свако ко је чуо за Дантеа зна и
да је баш добрим намерама често поплочан пут до пакла.

Оданде нема назад. Је л’ смо стигли?

Када Саша Јанковић, заштитник
грађана, од надлежне војне службе
затражи податке о уличној тучи с по-
лицијом, то је покушај дестабилиза-
ције Војске Србије. Јашта.

Када неког од владика улове у ка-
квој неморалној работи с дечацима,
у позадини је свакако намера да се
дестабилизује наша мајчица Црква.

Када тамо неки мрмот изађе из ја-
збине, па се одмах врати у рупу, на-
водно најављујући наставак зиме, то
није ништа друго него покушај да се
дестабилизује Републички хидроме-
теоролошки завод. Нормално.

А шта би могла да буде расправа
полупијаних гостију с келнером у
биртији око кусура него перфидни
покушај дестабилизације угоститељ-
ског сектора и посредан напад на
Владу и премијера. Јасно ко дан.

Ни гунђање пензионера због сма-
њења пензија није ништа друго него
отворени атак на фискалну политику
Владе, у намери да се дестабилизују
економске мере, штедња и власт.

Знамо ми добро све те поменуте
дестабилизаторе и њихову стратеги-
ју и тактику, поступак и технологију.

Само се надамо, у име радника,
сељака и поштене интелигенције, да
у овој држави ваљда има неког ко о
свим тим ненародним елементима
води уредну евиденцију.

Може опет затребати.
З. Сп.

Друштвено 
друштванце

Нешто старији љубитељи седме
уметности сигурно добро памте ан-
тологијске сцене и незаборавне ре-
плике из ванвременог филма Горана
Марковића – „Мајстори, мајстори!”.

Кратко подсећање на фабулу овог
епохалног дела неће шкодити: радња
је смештена у једној школи (могла је
бити у било ком друштвеном преду-
зећу), а везана је за пријаву о сексу-
алном узнемиравању запослене од
стране руководиоца. Потом тамо до-
лази млађани инспектор (Богдан Ди-
клић) с намером да ствар истера до
краја. Сасвим неочекивано, успут
проналази гомилу других неисправ-

Стабилизатори и
дестабилизатори

Покушаји дестабилизације Србије и
наше народне власти постали су ма-
совна појава.

Ето, када је Хашки трибунал при-
времено пустио Војислава Шешеља,
и слепцима је било јасно да је то за-
кулисна америчка игра усмерена на
дестабилизацију његових кумова, а
наших владалаца.

Када неко о Томиславу Николићу
каже нешто што се не свиђа Станисла-
ви Пак, шефовици прес-службе и са-
ветници председника, и то је, у ствари,
покушај дестабилизације Србије.

Када се радознали новинари запи-
тају шта значе неке од изјава шефа
државе, то је, наравно, покушај де-
стабилизације Владе.

У случају да се неки од министара
подвргне детаљнијој критици, то је
заправо посредни покушај дестаби-
лизације премијера Вучића.

И вишемесечни адвокатски штрајк
био je мање-више прикривени тајкун-
ски покушај дестабилизације мини-
стра Селаковића, а самим тим и на-
родне власти. То се види и из авиона.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Кренуо у куповину, коску нашао није.

Код осамнаестоспратнице, пре неки дан

Снимио Никола Стоилковић

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
јA

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

• Најтеже је бити први у селу. Зато сви беже у град!
• Купио сам диплому, тако да више нико не може да сумња 

у ниво мог образовања.
• По тренутно важећем курсу динар не вреди ни пет пара.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАПРАВИЛИ СМО ОШТАР ПОЛИТИЧКИ ЗАОКРЕТ И ОД ТАДА СЕ

ВРТИМО УКРУГ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



У нашем граду је у среду, 4.
фебруара, почело мерење
отпада који се транспортује
на стару депонију. Та акција
се спроводи у сарадњи с Тех-
нолошким факултетом из
Новог Сада и немачком ор-
ганизацијом за међународну
помоћ ГИЗ у још три општи-
не у Србији – Апатину, Вр-
њачкој Бањи и Житишту, а
треба да допринесе успоста-
вљању одрживог система за
управљање комуналним от-
падом, што је одавно пракса
у Европској унији.

Мерење отпада који се
уноси на стару депонију зна-
чајно је за Панчево и зато
што је то једна од припрем-
них активности за почетак

рада нове депоније, која тре-
ба да проради на пролеће.

– За овај пројекат је кон-
курисало преко четрдесет
наших градова, а изабрана
су само четири, међу којима
је и Панчево. Мерење ће нам
омогућити да добијемо тач-
не податке о врстама и коли-
чинама отпада који наши
суграђани одлажу. Добијени
резултати ће нам бити од
помоћи и када нова депони-
ја почне да ради, јер ћемо

моћи да планирамо шта ће-
мо радити с материјалима
за рециклажу, колики при-
ход ћемо моћи да остваримо
од њих и чему ће он служи-
ти. Значајно је и то што ће-
мо моћи да добијемо подат-
ке о количинама и врстама
отпада који се одлаже од
свих градова који учествују у
овом пројекту – изјавила је
директорка ЈКП-а „Хигије-
на” Милица Јовановић.

Члан Градског већа Пре-
драг Патић рекао је да сада-
шња локална власт у Панче-
ву жели да се придржава
европских искустава у упра-
вљању отпадом јер је то зна-
чајно и због заштите живот-
не средине у нашем граду.

– Не желимо да отпад буде
само ђубре које ће се стихиј-
ски бацати на депоније и у
контејнере, већ и да промо-
вишемо да се то ради на пра-
ви начин, да бисмо чували
животну средину и да би се
људи навикли на рециклажу.
Да не говорим о томе да ће то
допринети да нам град буде
чистији. Панчево засад прави
почетне, али велике кораке
када је реч о томе – нагласио
је Патић. М. Г.

» Наставак са стране 1

Број родитеља који имају ди-
лему да ли да вакцинишу сво-
ју децу је у порасту како у др-
жави, тако и у нашем граду.
То је за наш лист потврдила
др Љиљана Томић, педијатар
и шеф Одељења за здравстве-
ну заштиту деце Дома здра-
вља Панчево. Она ипак исти-
че да је обухват вакцинације у
прошлој години био преко 97
одсто кад је у питању цепиво
против дечје парализе, диф-
терије, тетануса и пертусиса,
док је одзив за ММР био 95
одсто. Она тврди да поменута
вакцина нема утицај на наста-
нак аутизма и да су то потвр-
диле и бројне студије.

– Наука је закључила да се ра-
ди о структурној промени уну-
тар мозга, а сумња се поклопила
са реакцијом јер дете почиње да
прича око прве године и разме-
њује емоције. Аутизам се може
препознати клинички са седам
месеци. Независне студије су до-
казале да је број деце са аути-
змом која су вакцинисана исти
као и број оне која нису, чиме је
потврђено да вакцина није про-
извела већи број ових поремећа-
ја. У нашој установи од 1995. го-
дине, од када сам ја овде, нијед-
ну компликацију од вакцине ни-
смо евидентирали и проследили
Заводу за јавно здравље Панче-
во, што нам је у обавези. Постоје
узгредне реакције као што су
оток и бол, а могуће је да се, као
одложено штетно дејство, јаве
благи облици болести против ко-
јих је дете вакцинисано – истакла
је наша саговорница.

Вакцина најбоља превентива
Она је напоменула како је
веома важно да се деца вак-

ТЕМА НЕДЕЉЕ: КОРИСТ ИЛИ ШТЕТА ОД ВАКЦИНА?

(НЕ)ОПРАВДАН СТРАХ ОД ЦЕПИВА

Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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„ХИГИЈЕНА” ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ВАЖНОГ ПРОЈЕКТА

Мерење отпада који
се уноси на депонију

Хуманитарни концерт за Драгану Мија-
товић алијас Гагу Ли, певачицу бенда
„Xајп”, која је оболела од леукемије,
биће одржан у четвртак, 5. фебруара,
од 20.30, у дворани „Аполо”. Наступи-
ће састави: „By-Pass”, „Trouble Heart”,
„Trigger” и „Валхала”. Улазница је 300
динара. 

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

Уз музику 
ка излечењу

Пето такмичење „Мита То-
паловић” за камерне саставе
биће одржано у Музичкој
школи „Јован Бандур” у су-
боту, 7. фебруара, од 11 са-
ти. Љубитељима камерне
музике представиће се мла-
ди таленти из музичких
школа из Београда, Зрења-
нина и Панчева. Ове године
такмичиће се 18 ансамбала
у различитим категоријама,
а њихову спретност и интер-
претацију оцењиваће жири
чији ће председници бити
мр Ненад Мирић (за основ-
ну школу) и мр Вера Царина
(за средњу школу).

Ученици основне школе,
ансамбли прве и друге кате-
горије, наступиће од 11 сати,
док су објављивање резулта-
та и додела награда плани-
рани за 13 сати. Камерни са-
стави треће категорије, којој

припадају ђаци првог и дру-
гог разреда средње школе,
музицираће од 14 сати, а

пласман ће им бити саоп-
штен у 15.30. Даровити му-
зичари треће и четврте годи-
не средње школе, тзв. четвр-
та категорија, представиће
се од 16 сати, а коначан суд
стручног жирија биће им са-
општен у 18.30, када ће се
такмичење и завршити.

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ОВОГ ВИКЕНДА

Tакмичење 
музичких талената

цинишу јер су компликаци-
је након примања цепива
десет пута мање него што
би биле у случају добијања
заразне болести. Као при-
мер је навела мале богиње,
чија је епидемија прогла-
шена у Србији крајем про-
шле године.

– Морбиле дуго времена
нису пролазиле кроз људско

је да потпишу изјаву да не же-
ле да њихово дете прими це-
пиво и ми даље тај документ
прослеђујемо санитарној ин-
спекцији.

Инспектори даље решењем
наређују родитељима да дете
вакцинишу у одређеном року,
а уколико то не учине, подно-
си се захтев надлежном суду
за покретање прекршајног по-

као и сваки лек, носи известан
ризик.

– Добит од вакцине је већа
него негативни ефекти, који
нису толико присутни да би
компромитовали вакцинацију.
Уколико се заштитимо цепи-
вом од заразних болести које
су често давале компликације
и доводиле до смртног исхода,
онда и те како имамо разлога
да апелујемо да се вакцинаци-
ја одржава. Медијски лоби, не
само у нашој земљи него и у
свету, више је допринео оспо-
равању цепива него родитељи.
Није ексклузивно право само
родитеља да брину о деци, већ
је то и обавеза друштва и зајед-
нице. Као епидемиолог који се
имунизацијом бави 27 година,
апелујем на родитеље да вакци-
нишу децу свим вакцинама ко-
је су прописане према узрасту,
како не би долазило до компли-
кација изазваних заразним бо-
лестима, које могу довести и до
смртног исхода – закључила је
наша саговорница.

Вакцинација није свуда
обавезна. То је случај у 18
европских земаља, међу који-
ма су Немачка, Холандија,
Луксембург, Велика Британи-
ја, Данска, Ирска, Грчка,
Шпанија, Португалија и дру-
ге, док је у Србији, Македони-
ји, БиХ, Црној Гори, Хрват-
ској, Словенији, Чешкој, Сло-
вачкој, Мађарској, Пољској и
Румунији обавезна. Због пове-
ћања броја аутистичне деце у
Енглеској одлучено је да ро-
дитељи сами могу да бирају
које ће вакцине дете прими-
ти, јер је комисија министар-
ства здравља утврдила да по-
стоји веза између вакцине и
аутизма. И. Предић

У оквиру „Дана домаћег фил-
ма”, а то је програм који из
издања у издање привлачи све
више гледалаца, у уторак, 3.
фебруара, у Изабинском про-
стору је приказан играно-до-
кументарни филм Гордана
Матића „Жућко – прича о Ра-
дивоју Кораћу”. То остварење
из 2012. године говори о фе-
номеналном југословенском
кошаркашу, али и човеку ши-
роких схватања, љубитељу
музике, позоришта, моде и
великом идолу многих Југо-
словена, који је југословенско
друштво чинио бољим. Исто-
времено, то је прича о Југо-
славији и времену успона
спорта у њој.

„Дане домаћег филма” води
редитељ Радиша Станишић, а
после сваке пројекције публи-
ка има прилику да се упозна с
креаторима филмова. Овом
приликом су гостовали реди-
тељ Гордан Матић, глумац
Владимир Алексић и копро-
дуценткиња Нина Радојчић.

Како се могло чути, „Жућ-
ко” је освојио бројне награде,
а светску премијеру је имао у
Литванији.

– Као сценариста сам имао
проблем, јер током припрема
за филм нисам успео да на-
ђем ништа негативно о Кора-
ћу. Сваки херој има неку сла-
бу тачку. Разговарао сам са
више од сто двадесеторо љу-

ди, прочитао све што сам мо-
гао да нађем о Жућку и ни-
сам могао да му нађем нијед-
но слабо место. То ме је за-
бринуло, јер с таквим јуна-
ком можете изгубити филм.
То је за мене био прави сце-
наристички изазов – рекао је
Матић.

Циљ Владе Алексића, који
у филму тумачи лик Радивоја
Кораћа, био је да исприча
причу о времену у којем је
Жућко живео и да свог јунака
осветли не само као врхунског
спортисту него и као свестра-
ног човека.

– Кораћ и његови саиграчи
могу бити истинска инспира-
ција за све нас, јер живимо у

времену у којем се превелики
значај придаје новцу. Овде
имамо причу о човеку који је
одбијао материјално и тежио за
остварењем свог сна, а опет жи-
вео веома лепо и није оскудевао
ни у чему – рекао је Алексић.

Нина Радојчић каже да је
овај филм покренуо лавину
сличних пројеката, докумен-
тарно-играних форми о спор-
тистима, какав је и серијал
који се тренутно емитује на
нашем јавном сервису. Уз то,
постављена је табла „Жућко-
во ћоше” у Кнез Михаиловој,
на омиљеном састајалишту
Жућка и његових пријатеља,
а стављен је и натпис на њего-
ву кућу. Д. М.

„ДАН ДОМАЋЕГ ФИЛМА” У ИЗАБИНСКОМ ПРОСТОРУ

Прича о Жућку и Југославији

ступка. Казне за родитеље
крећу се од 20.000 до 50.000
динара.

Сваки лек може бити отров
О важности имунизације раз-
говарали смо и са mr sc. med.
dr Слађаном Томић, специја-
листом епидемиологије и на-
челницом Центра за контролу
и превенцију болести Завода
за јавно здравље Панчево.
Она је истакла да је обухват
свих вакцина у Јужнобанат-
ском округу изнад 95 одсто,
што је од изузетне важности
за колективни имунитет. На-
поменула је да је имунизација
мера превенције у борби про-
тив заразних болести, али да,

РЕЦИ „ДА” ТОЛЕРАНЦИЈИ!

РЕЦИ „НЕ” НАСИЉУ И ДИСКРИМИНАЦИЈИ, ОЧИ ПУНЕ 

ЖИВОТА… 

КАКАВ ЛИ ЈЕ

ОСМЕХ?

ОНА ОДЛУЧУЈЕ 

О ТОМЕ ДА ЛИ 

ЋЕМО ГА ВИДЕТИ.

СВИ ИМАМО 

ПРАВО 

НА ИЗБОР.

тело и сада је примећен већи
број компликација него да
су се оболели вакцинисали –
нагласила је др Љиљана То-
мић.

На питање шта каже родите-
љима који одбију да дају вак-
цину детету и које санкције
они сносе, она је одговорила:

– Родитељи се данас ин-
формишу путем интернета,
форума, размењују искуства и
често погрешно тумаче струч-
на мишљења. Моја улога је да
им објасним који је ризик ако
дете не прими вакцину и да
их информишем. У обавези
смо да три пута позовемо ро-
дитеље на вакцинацију, а уко-
лико се не одазову, потребно



Протјерани српски народ из
Хрватске и онај дио што је та-
мо остао као „остатак остата-
ка” на прометејском путу
страдања изнова је, ко зна који
пут, изложен врло ступидним
манифестацијама политике
пацификације и подвођења
под пацифистичку матрицу
„шта је било – било је”. Неки
(зна се који) свјетски центри
моћи час машу „штапом”, час
„шаргарепом”: на једној стра-

ни суд, пазите амерички, ис-
казује, ето, пост фестум, разу-
мјевање за пострадали српски
народ, узимајући у разматра-
ње тужбу Крајишника против
америчких генерала који су
умјешани у злочиначку опера-
цију „Олуја”, а с друге стране
марионетске власти у Хрват-
ској (уз помоћ НАТО-а и под
његовим кишобраном данас),
са Колиндом Грабар Китаро-
вић на челу, „режентају” хр-

ватски етнички простор с ја-
сном намјером да „дезинфи-
кују” Хрватску – Срба неће би-
ти. Изријеком је то приопће-
но. Без увијања и дипломат-
ског такта, је л’ те!

По грчкој митологији у
Пандориној кутији је остала
једино нада, а сва зла свијета
су одлепршала по васељени,
па тако и протјераним Краји-
шницима и „остатку остатака”
у Хрватској остаје нада да ће
некаква милостиња Запада за-
звечати у виду исплате за
страдање (барем симболич-

но), иако су нам јасне намјере
западних „милосрдника” –
желе да се све то преметне у
белосвјетску индулгенцију,
илити опрост гријехова.

Крајишки демократски фо-
рум у мраку бешчашћа и без-
нађа настоји да држи „бакљу
истине” на путу достојанстве-
не, дуготрајне, тешке, неизвје-
сне борбе за достојанство жи-
вљења и будућности и овдје и
тамо. И у домовини. И у отаџ-
бини.

Милан Мркела, 

предсједник ИО КДФ-а

„Брига о споменицима, поред
оног што је дефинисано зако-
ном, треба да буде и обавеза
свих грађана, у чему важну
улогу имају школе и медији. У
Панчеву смо већ навикли да
са споменика на Стратишту
стално понешто нестане. За-
штита спомен-комплекса
Стратиште треба да буде само
једна од тема да
нас подсети на за-
штиту свих споме-
ника. По градској
одлуци из 2010. го-
дине, они су у над-
лежности Дирекци-
је за изградњу и
уређење града. Да
би се повећала безбедност и
спречиле евентуалне крађе и
непримерени графити, треба-
ло би размислити о увођењу
видео-надзора и чувању. То-
лико дугујемо људима који су
дали своје животе за слободу”,
пише у саопштењу панчевач-
ке организације Покрета со-
цијалиста.

Повод за ово подсећање био
је Међународни дан сећања

на жртве Холокауста, 27. јану-
ар, који је Генерална скуп-
штина Уједињених нација
2005. године Резолуцијом
установила као датум за обе-
лежавање. Наиме, тог дана
1945. године ослобођено је
7.500 заробљеника концен-
трационог логора у Аушвицу.
Овогодишњој комеморатив-

ној церемонији
поводом седам
деценија од осло-
бођења прису-
ствовали су пред-
ставници око 40
држава и око 300
преживелих лого-
раша, а Србију је

представљао Александар Ву-
лин, министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјал-
на питања – подсећа Покрет
социјалиста.

Демократска странка и Фон-
дација „Др Зоран Ђинђић” ор-
ганизују такмичење у бесед-
ништву, које ће бити одржано
у Изабинском простору Кул-
турног центра 22. фебруара од
17 сати.

Тема ове године биће: „Жи-
вот је оно што од њега напра-
вимо. И Србија је оно што од
ње направимо”. На такмичење
се могу пријавити млади људи
који имају од осамнаест до
тридесет година, без обзира
на страначку, верску, нацио-
налну или полну припадност.

– Желим да нагласим да
ове године такмичари могу

беседити и на језицима својих
националних заједница. Уко-
лико се пријави неко ко жели
да говори на језику који није
српски, ми ћемо му обезбеди-
ти преводиоца – рекао је Не-
мања Попшогоровић, пред-
седник Клуба демократске
омладине, на конференцији
за новинаре одржаној у среду,
4. фебруара.

Победник панчевачког так-
мичења у беседништву уче-
ствоваће у финалу у Београду
12. марта, када се обележава
годишњица смрти Зорана
Ђинђића.

С. П.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Време је за „економски
патриотизам” 
и отписивање 
„нелегитимних дугова”

Приватизација медија
је додатно сужавање
медијских слобода

Покрет „Двери” ће се у наред-
них неколико месеци реги-
стровати као политичка
странка, али и комплетно ре-
организовати, програмски и
кадровски, најавио је Бошко
Обрадовић, члан старешин-
ства и лидер овог покрета, на
конференцији за новинаре,
одржаној у среду, 4. фебруара.

Заједничка програмска са-
радња с Демократском стран-
ком Србије, према његовим
речима, у складу је са „жељом
патриотски опредељених би-
рача да се направи јача опози-
циона снага против власти и
понуди истинска алтернатива”
и на републичком и на покра-
јинском нивоу. За ово укруп-
њавање на политичкој сцени
„влада све веће интересовање”,
каже Обрадовић, и додаје да се
патриотском блоку „сваке не-
деље придружују нове органи-
зације, удружења и групе гра-
ђана, као и појединци”.

– Најважнија тема у Србији
данас је колапс економије ка-
кву познајемо последњих 15
година. Ми смо прогласили
крај неолиберализма и пону-
дили мере до сада непознате
нашој јавности. Пре свега тра-
жимо преиспитивање дугова
које је Србија направила. То
су нелегитимни дугови и др-

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

СПРЕЧИТИ РАСПРОДАЈУ СРБИЈЕ

жава мора да уђе у преговоре
са Светском банком и ММФ-
ом о отпису огромног дела тих
дугова и зеленашких кредита
којима је била уцењена – каже
Обрадовић.

Према његовим речима,
„Двери” траже преиспитивање
и постојећег банкарског систе-
ма, престанак доминације стра-
них банака, укрупњавање дома-
ћих, њихову докапитализацију
и формирање једне велике раз-
војно-инвестиоционе банке Ср-
бије, односно повратак улоге
државе у тој области. Нашу На-
родну банку он сматра „успава-
ном и неактивном”, због чега
овај Покрет тражи оставку Јор-
гованке Табаковић, гувернерке
НБС, коју сматра „директно од-

говорном за нечињење у овим
кризним временима”.

Од осталих мера из корпуса
названог „економски патрио-
тизам”, за које се „Двери” зала-
жу, Обрадовић је посебно иста-
као доношење закона о испити-
вању порекла имовине и зако-
на о заштити презадужених по-
родица. Такав „институт лич-
ног стечаја”, којим би се омогу-
ћио отпис дела дугова, њихово
репрограмирање и нови фи-
нансијски почетак, на пример,
већ је примењен у Хрватској. А
што се медијске ситуације ти-
че, он је нагласио следеће:

– Ми се апсолутно противи-
мо моделу приватизације ме-
дија који је изабрала Влада Ср-
бије и по коме сва јавна гласи-

ла до 1. јула морају бити про-
дата. Нама то изгледа као до-
датно сужавање медијских
слобода и опасност да медији
буду приватизовани од стране
тајкуна или самих политичких
организација на власти које би
се камуфлирале иза непозна-
тих власника. Ми се залажемо
за могућност слободног ин-
формисања грађанства и зато
ћемо бити иницијатор велике
политичке борбе за зауставља-
ње ове погубне приватизације.
Надам се да ћемо направити
један шири фронт за одбрану
медија, укључујући ту и „Теле-
ком”, а у томе ћемо користити
различите начине, па и демон-
страције на улицама против
овакве распродаје Србије.

КЛУБ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ ДС-а

Беседе у Зоранову част ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Да се никад не заборави

САОПШТЕЊЕ КРАЈИШКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

Нова дезинфекција Хрватске

– Покрајинска влада је не-
давно најавила да ће наред-
них дана предложити закон
о финансирању Аутономне
Покрајине Војводине. Под-
сећам да је крајњи рок за
доношење тог закона био
31. децембар 2008, а од тада
па све до 2012. Демократска
странка је имала неприко-
сновену власт, почев од ме-
сних заједница па све до
председника Републике и
никада се та тема није на-
шла на дневном реду. Не
знам зашто сада Покрајин-
ска влада излази с тим
предлогом а да претходно
није обављена никаква кон-
султација са Српском на-
предном странком и оста-
лим опозиционим партија-
ма. С друге стране, ДС нема
никакав легитимитет да
предлаже један тако важан
акт, који је изузетно битан
за Војводину – рекао је Јо-
ван Лазаров, покрајински
посланик СНС-а, на конфе-
ренцији за новинаре одржа-
ној у среду, 4. фебруара.

Према његовим речима,
СНС је „апсолутно за то” да

се поменути закон донесе,
али га нипошто не може
предлагати влада која нема
легитимитет, и то у послед-
њој години мандата, која је
такорећи предизборни пе-
риод током којег се обавља-
ју само техничке ствари.
Уместо тога, каже Лазаров,
„председник Покрајинске
владе не долази на свој по-
сао, већ обилази Србију, оп-
штинске одборе и ствара не-
какву владу у сенци”, док
Војводина „тоне све више и
више”. ДС „већ петнаесту
годину троши време грађа-
на Војводине”, приказује
„лажне резултате” и ради
некакве пројекте за које по-
стоји основана сумња да су
се преко њих „велики новци
одливали из буџета преко
буразерских фирми”, тврди
покрајински посланик.

– Управљање јавним по-
словима у Војводини мора
коначно да преузме неко ко
има легитимитет и подршку
народа – закључио је Лаза-
ров и поновио став СНС-а да
што пре треба ићи на покра-
јинске изборе.

Страну припремио

Зоран
Спремо

Србија ће, по свему судећи,
добити још један језички
речник. После оног Вуко-
вог, после „Речника стра-
них речи и израза”, после
„Речника српског језика
Матице српске”, великог
„Речника САНУ”, „Речника
језичких недоумица”, „Реч-
ника синонима” и многих
других, на добром смо путу
да добијемо и речник за-
брањених речи.

Е, тај језички приручник
неће писати лингвисти не-
го наши народни послани-
ци у републичком парла-
менту. Наиме, скупштин-
ски колегијум је предло-
жио да Административни
одбор направи списак не-
примерених речи и израза,
чија употреба би, због
увредљивости, била забра-
њена, а посланике који их
изговоре Маја Гојковић и
Игор Бечић би их аутомат-
ски кажњавали.

Када буде усвојен тај спи-
сак јако бисмо волели да га
видимо. Добро, већ унапред
знамо да ће бити забрањено
употребљавати речи као
што су „лопов”, „кримина-
лац”, „болесник”, „сељачи-
на” „ђубре”, „стока”, „олош”,
„магарчина”, „будалчина”,
„бизгов”, „дрипац”, „вуциба-
тина”, „гегула”, као и многе
друге, сликовите и најчешће
тачне народне изразе.

На страну то што ће
усвајањем поменутог реч-
ника гледајућем народу
бити ускраћена добра заба-

ва, али ту се поставља још
један проблем: како ће Ма-
ја и Игор моћи да реагују
када се употребљавају фра-
зе којих нема у поменутој
књизи? На пример, ако по-
сланик употреби реченицу
„пољубиш ме тамо, а знаш
већ где”, Или „можеш да
ми га, а ти већ знаш шта”.
Или „једи, бре, оно што ни-
је за јело”. Или „можеш да
ме тргнеш за оно”...

За даље набрајање могу-
ћих сличних фраза треба-
ла би нам читава подебела
књига, имајући у виду бо-
гатство нашег језика и не-
исцрпну инвенцију и досе-
тљивост псовачког нам на-
рода. Дакле, после списка
забрањених речи, наши
народни посланици мора-
ће да саставе још један
речник, овог пута са увре-
дљивим изрекама, или
онима које би могле да се
доживе као увредљиве.

И ту већ настаје озбиљан
проблем. Прво, како гово-
ре, за њих се никако не би
могло рећи да су добри по-
знаваоци језика, а друго, ве-
роватно би потрошили чи-
тав четворогодишњи ман-
дат усаглашавајући се само
око тога.

Чак и под претпостав-
ком да успеју, усуђујемо се
да приметимо, ипак неће-
мо добити умивену и го-
сподствену расправу.

Добићемо само уштројену.
А у великој мери већ је и

сада таква.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Како уштројити 
посланике

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Војводина тоне 
све више и више

Бошко Обрадовић: „Народна банка Србије је успавана и неактивна, 
а за то је директно одговорна Јоргованка Табаковић”



Од овог броја „Панчевац” наставља с
представљањем оних који би у Скуп-
штини Града требало да заступају
интересе својих суграђана. На ред је
дошло двоје одборника из изборне
јединице Центар и један из насеља
„Младост”.

Зденка Јокић, чланица ДСС-а, ме-
ђу малобројним je ветеранима овда-
шњег парламентарног живота. Од-
борница је 15 година континуирано,
а то значи да толико дуго има при-
лику да утиче на доношење одлука
локалних власти. Она, међутим, ка-
же да панчевачки парламентарци
имају релативно ограничене могућ-
ности кад је реч о одлучивању.

– Многи се жале на то да одборни-
ци не полажу рачунe грађанима већ
партијaма. Па и морају, јер су их
партије кандидовале. Ми можемо да
иницирамо решавање неких питања,
али то не значи да можемо да доби-
јемо све за своју изборну јединицу.
Кад је велика скупштинска већина,
могућности одборника су премале, а
када је она „танка” онда је наш тако-
звани уцењивачки капацитет већи.
Мислим да ни једно ни друго није
добро и да зато треба плански одре-
ђивати приоритете – каже Јокићева.

Она је додала како су у Содари, у
њеној изборној јединици, након
2000, када су била другачија време-
на, урађене капиталне ствари попут
изградње кишног колектора и уређе-
ња паркинга. Поред тога је сређено
улично осветљење и решен проблем
паса луталица. Јокићева је рекла да
центар града данас нема велике про-
блеме, али да би у Вардарској улици
требало уредити земљиште које је
слегло око неких зграда, па се на
тим местима стварају велике баре, и
да би требало обновити пешачке ста-
зе које су пропале, што све не изи-
скује велика средства.

Драган Поповић, одборник ДС-а,
други пут представља своју странку и
грађане дела центра Панчева у Скуп-

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

5

Некад су друштвена и социјална од-
говорност биле главне одлике свој-
ствене нашем окружењу. Данас, ме-
ђутим, није тако. Све је више сиро-
машних и животно угрожених грађа-
на, усамљених појединаца и нерво-
зних људи. Јурњава за материјалним,
себичност и недостатак емпатије
узроци су и моралног посрнућа.
Ипак, многи су заборавили да сваки
пад треба да послужи као предах за
ново дизање. Изгубили смо трајне
савезнике, а породица је све мање у
првом плану, као и пријатељство. За-
то и не чуди што људи више немају
на кога да се ослоне. Коме данас мо-
жемо веровати? Од кога да очекује-
мо помоћ?

НАТАЛИЈА СТОЈАНОВИЋ, 
ученица:

– Пре свега, чини ми се да су се
људи међусобно удаљили. Недоста-
так присности или било каквог кон-
такта довели су нас до тога да једни
другима и не можемо да помогнемо.
Ипак, не треба заборавити да свако
има некога од кога може затражити
помоћ. Већина нас се ослања на по-
родицу, али ја истичем и пријатеље,
јер они добро знају да као што ја ра-
чунам на њих, и они могу рачунати
на мене.

МИЛОШ КАЈТАЗ, 
консултант:

– Наравно да и даље постоје добри
људи, а има их и око нас. Нажалост,
мора се признати да их је све мање. У
нашем окружењу све више преовла-
ђују лични интереси. Брзина живота
и све што тај појам доноси довели су
нас до тога да све више људи нема
наду. Многе добре особе су се изгу-
биле у тој причи. Морамо се борити
да то променимо.

КРИСТИНА СТЕВАНОВСКИ, мама:
– Ако посматрамо све то уопштено,

онда могу рећи да пријатељи и даље
постоје, али исто тако, истине ради,
треба истаћи да је правих пријатеља
све мање. Скоро сви имају проблеме.
Мислим да је недостатак новца глав-
ни узрочник већине наших брига. Је-
дино остаје да се надамо да ће се то у
будућности променити. 

ЈЕЛЕНА БУРСАЋ, 
студент медицине:

– Ако о вашем питању размишљам
као студент медицине, нажалост, мо-
рам рећи да има и све више мојих
колега, будућих лекара, који као да
немају емпатију за друге људе. Ако је
тако, не разумем зашто се онда спре-
мају за ову професију. Знам из живо-

та да није добро само себе гледати.
Ако успемо да усрећимо другог,
усрећићемо и сами себе. А зар има
нешто лепше од тог осећаја?

АЉОША ДАКИЋ, 
студент:

– Ја мислим да још увек има наде
за човека. Наравно, у суштини је те-
шко стићи до тог нивоа када сте ком-
плетна личност. Проблем је што они
који желе, нису у могућности да по-
могну. Баш ти који немају довољно,
на свет око себе гледају мало дубље и
из духовног аспекта, па су спремнији
да се нађу другоме у невољи. Има и
оних који често не желе да приме по-
моћ иако им је она неопходна.

МАГДАЛЕНА САБО, 
будући социјални радник:

– Себичност код људи најчешће
проузрокује проблеме. Све је више
оних који гледају само себе, без ши-
ре друштвене свести. Нажалост, по-
стајемо друштво у којем се поједи-
нац може ослонити само на себе. Та
чињеница није у вези са сирома-
штвом. Исто тако, све је више оних
који имају, а желе још више. Такве
особе најмање пажње обраћају на
оне којима је помоћ неопходна.

Анкетирао С. Дамјанов

К. СТЕВАНОВСКИМ. КАЈТАЗ Ј. БУРСАЋ А. ДАКИЋ М. САБО

НАША АНКЕТА

ЗАШТО НЕСТАЈУ ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ?

Себичност и сиромаштво руку подруку

Н. СТОЈАНОВИЋ

Ето смо и то дочекали: Међуна-
родни суд правде у Хагу одбио је
обе тужбе – Хрватске против Срби-
је и обрнуто, а за „геноцид”. Па-
метни људи и угледни професори
међународног права од самог по-
четка овог циркуса говоре да те ту-
жбе немају смисла и да ће сигурно
бити одбијене, али то није помо-
гло, као и обично у случајевима
паметних људи и њихових савета.

Хрватска је поднела тужбу
прва, још 1999, пред смрт Фра-
ње Туђмана, који је у томе имао
улогу, али му није помогло. До-
садашњи председник Хрватске
Иво Јосиповић био је тада по-
сматрач Хрватске у Хагу и – ка-
же – преко воље је учествовао у
писању те тужбе, чијем се одби-
јању није зачудио. Србија ће се
присетити да тужи Хрватску
тек неколико година касније,
опет упркос саветима паметних
људи.

Обе ове тужбе нису биле писа-
не за Међународни суд правде и
било је јасно свим састављачима
да ће бити одбијене. Биле су пи-
сане за унутрашњу политичку
употребу; добро: злоупотребу.
ХДЗ је 1999, слутећи пораз на
парламентарним и председнич-
ким изборима јануара 2000, по-
вукао панични потез у нади да
ће на антисрпским емоцијама
победити. Ови наши весељаци
досетили су се донекле касно да
напишу противтужбу, опет из
унутрашњих разлога: неће они
нама, него ћемо и ми њима, па
да видимо чија нана црну вуну
преде. Узалуд су – понављамо –

паметни људи и озбиљни струч-
њаци говорили да те тужбе не-
мају шанси.

Завршило се, видимо, на на-
чин очекиван: Међународни суд
правде одбио је обе тужбе. Ту
сад наступају комични момен-
ти. Прво су се обе странке у пар-
ници одговарајуће увредиле:
пресуда је антихрватска и анти-
српска истовремено. Онда је по-
чело такмичење да ко је боље
прошао у том одбијању: обе
странке само што нису прогла-
силе „моралну победу”. Ето, ка-
жу, суд је ипак признао да смо
ми жртве, а они злочинци; до-
бро сад, тај „геноцид” је изостао,
али не може баш све... Сад се
обе странке теше и соколе да су
боље прошле од оних других,
што је већ јевтиноћа.

Замислимо сада – на сву срећу
правно немогућу – претпоставку
да је суд прихватио обе тужбе и
изрекао пресуду по којој су и Хр-
ватска и Србија криве за геноцид,
па нека виде између себе шта ће.
Да ли би реакције обеју странака
биле другачије? Сигурно не би;
биле би исте: ето, лепо смо гово-
рили итд.

Ако мислите да је ова блесава
забава била бесплатна – варате
се. Обе странке у спору запосли-
ле су тимове озбиљних стручњака
којима је радио таксиметар (шта
год они о спору тихо у себи ми-
слили). Пореске обвезнике овај
циркус коштао је много; ни да за-
мислим не смем. А зашто?

Да бисмо дознали оно што смо
већ знали.

Хашка суданија

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

„Лидл” главни повод

СА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Нови услови стипендирања 
Градско веће је изменило Одлуку о
додели стипендија изузетно надаре-
ним студентима с територије Панчева
како би је усагласило са Законом о
ученичком и студентском стандарду.
Тај пропис изричито забрањује да се
студентима који већ користе стипен-
дије или кредите из републичког или
локалног буџета даје друга врста нов-
чане помоћи из јавних извора. То зна-
чи да ће убудуће ту градску финансиј-
ску подршку моћи да добијају високо-
школци завршних година факултета с
просечно оценом најмање 9,00 који
немају другу врсту државне помоћи.

Већници су на седници одржаној
2. фебруара усвојили измењену Од-
луку о отуђењу и давању у закуп гра-

ђевинског земљишта. Ради се o про-
даји 90 ари земљишта код кружног
тока на Котежу. За ту локацију је за-
интересована немачка трговачка
компанија „Лидл”.

На предлог Секретаријата за при-
вреду, посао израде двају филмова
који треба да промовишу привредне
потенцијале Панчева, с нагласком
на северној индустријској зони и
Гринфилду 2, поверен је Телевизији
Панчево. Тај посао ће коштати
350.000 динара, а филмови ће бити
намењени за приказивање на специ-
јализованим сајмовима и у медији-
ма. Своју премијеру доживеће на
предстојећем Међународном сајму
некретнина у Кану. Д. В.

ПРЕДСТАВЉАМО ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

ЦЕНТАР И МИСА – ДВА ЛИЦА ПАНЧЕВА

Пише: Милош Васић

штини. Он је и члан Скупштине Ме-
сне заједнице Центар и каже да је вр-
ло захвалан Ненаду Станојевићу, ди-
ректору Дирекције за изградњу и уре-
ђење Панчева, зато што је то предузе-
ће у свој програм рада уврстило чак
16 предлога ове Месне заједнице. По-
повић је свестан тога да неће бити
новца за све те послове, а пре свега за
реконструкцију Улице цара Лазара
која би коштала 200 милиона динара.

Он каже да би био задовољан ако
би била уређена дворишта неких
стамбених зграда у насељима Тип
Станко, Пепељара, затим код Аме-
ричких зграда и у Улици доктора Ка-
сапиновића, јер су у ужасном стању.
Том списку Поповић је додао како
би волео да се више новца из буџета
даје за озелењавање града, а кон-
кретно за враћање дрвореда у Улицу
цара Душана. Он је напоменуо и по-
требу да се Тамишки кеј оплемени
новим садржајима, што подразумева
и изградњу дечјег игралишта.

Зоран Малобабић је однедавно
шеф одборнике групе СПС – Једин-
ствена Србија, а представља станов-
нике насеља Младост. Као највећи
проблем истиче то што та Месна за-
једница не функционише већ годину
дана, откако је председник Скуп-
штине социјалиста Саво Глишић
поднео оставку. Малобабић оцењује
да је деблокада рада Месне заједни-
це први корак ка решавању пробле-

ма овог комунално најнеуређенијег
дела Панчева.

Он подсећа на кључне проблеме
становника тог дела града, а то су за-
вршетак или изградња канализације
у улицама Козарачка, Скадарска,
Преспанска и у деловима Новосе-
љанског и Баваништанског пута. Том
списку додаје потребу асфалтирања
Црногорске, Херцеговачке и дела
Македонске улице којима велики
број људи пролази ка железничкој
станици Панчево–Варош. Осим када
има падавина, па због блата ове ули-
це нису проходне за пешаке.

Од лакше решивих проблема Мало-
бабић је навео лоше одржавање дечјих
игралишта и зелених површина у на-
сељу Младост, које би требало чешће
да буду кошене. Томе је додао и потре-
бу да се наткрију аутобуска стајалишта
код Пољопривредне школе и продав-
нице „Давид”, где већи број људи чека
превоз ка граду и Београду.

Шеф одборника СПС-а рекао је да
се многи грађани жале због контејне-
ра испред вртића „Петар Пан” који је
често препуњен. Он је оценио како
би премештање контејнера само
омогућило стварање дивље депоније
на том месту, па би требало бар да се
простор око њега бетонира. Изгледа
да је овај мањи комунални проблем
нерешив, јер Малобабић каже да ни
за време свог тромесечног мандата
директора „Хигијене” није успео да
изађе на крај с њим.

Д. Вукашиновић

Седница Скупштине Панчева зака-
зана је за понедељак, 9. фебруар, а
одборници ће на њој разматрати се-
дам предложених докумената. Тео-
ретски постоји могућност да у међу-
времену дневни ред буде проширен
новим тачкама.

Ово заседање је сазвано пре свега
ради доношења одлуке о отуђењу 90
ари градског грађевинског земљи-
шта у Улици Моше Пијаде код кру-
жног тока на Котежу. За ту локацију
је заинтересована компанија „Лидл”,

која намерава да подигне супермар-
кет. Одборници ће одлучивати и о
именовању комисије која ће спрове-
сти поступак продаје те земље.

На предлог Градског већа Скуп-
штина ће се изјаснити о предлогу
Градског већа да буде образована
радна група која ће у име локалне
самоуправе водити преговоре о за-
кључењу посебног колективног уго-
вора за градска јавна предузећа и ко-
лективног уговора код послодавца у
тим предузећима. Д. В.

З. Јокић З. Малобабић Д. Поповић



Банатска асоцијација пољо-
привредника „Банатски пао-
ри” упутила је Снежани Бо-
госављевић Бошковић, ми-
нистарки пољопривреде, зва-
ничан захтев да нови закон о
пољопривредном земљишту,
чија је израда у току, правед-
није третира различите групе
произвођача хране.

То удружење је предложи-
ло да се сточарима ограничи
могућност закупа државних
ораница на највише 200 хек-
тара по једној фарми. „Банат-
ски паори” су навели како
приликом одређивања права
пречег закупа у површине
неопходне за исхрану стоке
треба да уђу и оранице које
фармери имају у власништву,
а не да им се даје државна зе-
мља као да немају своју.

Они су навели да би то би-
ло фер, јер по важећем зако-
ну сточари који поседују по
неколико десетина хиљада
хектара добијају на хиљаде
хектара државних њива, што
им омогућава да се баве ра-
тарством под повољнијим
условима него они који живе
само од биљне производње.

Предложили су и да др-
жавна земља на којој постоје
заливни системи буде дата
на лицитацију. Сада те си-
стеме углавном користе тај-
куни који зарађују дупло та-
ко што такве оранице заку-
пљују по нижој цени, а на
њима имају много већу до-
бит, јер због заливања могу
да се баве интензивном про-
изводњом па имају веће при-
носе.

Ова асоцијација је надле-
жну министарку замолила
да утиче на убрзавање просе-
ца реституције, те да се на-
кон њеног окончања омогу-
ћи малим и средњим газдин-
ствима да купе преосталу
државну земљу. Банатска
асоцијација пољопривред-
ника је поновила свој ранији
предлог да држава омогући
мањим произвођачима да
купе до 20 хектара под по-
вољним условима.

Тако би било спречено „од-
умирање села”, млади би
остали на земљи и имали по-
сао, а Србија би повећала бру-
то национални доходак. На-
глашено је и да би на тај на-
чин наши ратари обезбедили
свој опстанак пре него што
2017. странци добију могућ-
ност да покупују сву пољопри-
вредну земљу у Србији.

Драге моје колеге мали пред-
узетници, обраћам вам се с
молбом да ми објасните како
уопште опстајете. То што сви
ћутите о условима под којима
послујете, вероватно значи да
вам је добро. Обраћам се и
надлежним институцијама
које се баве предузетницима
да ми одговоре колико је по-
следњих година одјављених
радњи и да ли им је циљ мо-
жда да нас све угасе.

Можда ја после 29 година
рада у трговини нисам ништа
научила, али ми није јасно
како опстати у послу када ви-
ше нема класичних велепро-
даја од којих се може наба-
вљати роба. Сви који се баве
тим послом сада имају своје
малопродајне објекте у који-
ма продају робу по нижој це-
ни од оне по којој је нама ис-
поручују. Како објаснити куп-
цу да циљ нас малих трговаца
није да га „одеремо” ценама,
већ смо и сами угрожени си-
стемом успостављеним у тр-
говини.

Када узимамо робу директ-
но од добављача, они нам је
продају скупље него великим
системима, а ми мали добија-
мо образложење да је то зато
што за велике количине важе

попусти. Јасно је да смо на тај
начин стављени у неповољни-
ји положај. Питам се да ли и
ми онда треба да правимо раз-
лику између купца који купи
пет и оног што пазари два хле-
ба.

Како је могуће да се на цр-
ном тржишту појављују арти-
кли који су јефтинији него кад
их ми, мали трговци, купује-

мо од добављача? Овакве
околности нас терају на неле-
гално пословање да бисмо оп-
стали. Да ли ону робу која је
јефтина у супермаркетима
треба да набављамо за кеш „на
црно” да бисмо били конку-
рентни, јер легално не може-
мо да дођемо до ње по ценама
које важе за велике трговин-
ске ланце? Зар се не чини да

никад у трговини није било
већег монопола од овог дана-
шњег? Да ли је могуће да по-
ред свега тога Панчево нема
своје удружење трговаца?

Чини ми се да је време за је-
дан састанак предузетника,
велепродајних ланаца и свих
надлежних институција, јер
имам утисак да се системат-
ски ради на гашењу малих тр-
говаца. Ово није проблем са-
мо Панчева, већ читаве Срби-
је. Двадесет година сам преду-
зетник, али ако се нешто не
промени, не знам како ћу оп-
стати, а то важи и за остале
колеге. Напомињем да немам
ништа против великих систе-
ма, али у нашој трговини очи-
гледно нешто не функциони-
ше како треба.

А вама, драги купци, пору-
чујем да ми, мали трговци,
немамо намеру да вас „дере-
мо” високим ценама, већ само
покушавамо да опстанемо уз
ову нефер конкуренцију. По-
знајемо вас у душу, ослушку-
јемо ваше потребе и трудимо
се да вам увек изађемо у су-
срет.

Мали предузетник 

Славица Ђорђевић

СТР „Славица”, Панчево

Углавном немају
имовину 
ни запослене

Стечајни поступак 
у „Банаћанки” већ
окончан 2012. 
године

Последњег дана јануара Вла-
да Србије је одлучила да 188
предузећа на списку оних ко-
ја треба да буду приватизова-
на мора отићи у стечај. Жељ-
ко Сертић, министар привре-
де, објаснио је да највећи број
тих фирми заправо годинама
не ради, односно постоји само
на папиру, те да за њих другог
излаза и нема осим да буду
угашене. Министар је преци-
зирао како у 76 од тих 188
предузећа уопште нема рад-
ника, док је у 50 њих формал-
но запослено до пет људи.

Један број друштвених
предузећа у Србији која ће би-
ти угашена кроз стечајне по-
ступке припадао је бившим
великим индустријским си-
стемима, попут електронске
индустрије из Ниша, шабачке
„Зорке”, „Гоше” или београд-
ског „21. маја”. У Панчеву се
налазе три таква привредна
друштва, од чега су „Пан-тон”
и „Yupex” сврстани у микро
предузећа, а „Банаћанка про-
мет” је била велика фирма.

Према расположивим пода-
цима Агенције за приватиза-
цију и Агенције за привредне
регистре, само је „Yupex” имао
пословне активности од 2011.
године надаље, а поступак
приватизације није започет ни
за једно од њих. На интернету
није могуће пронаћи било ка-
кве детаљније податке о овим
трима фирмама, у Регионалној
привредној комори је речено
да их немају ни они, па „Пан-
чевац” располаже само шту-
рим и парцијалним информа-
цијама из званичних извора и
понеким незваничним.

Најзанимљивији је „случај”
некадашње текстилне фабри-
ке „Банаћанка”, која је неста-
ла током претходних бурних

ЕКОНОМИЈА

Савез самосталних синди-
ката Панчева и општина Ко-
вин, Опово и Ковачица одр-
жао је у петак, 30. јануара,
изборну скупштину, на којој
је Миланко Бодирога поново
изабран за председника тог
синдикалног савеза, а деле-
гати су усвојили нови статут
те организације.

Бодироги је ово трећи
председнички мандат и он је,
након што су сви присутни

гласали за његов реизбор, из-
јавио да се неће више канди-
довати за ту функцију. Пре
гласања Бодирога је поднео
извештај о раду у коме је на-
гласио како су због економ-
ске кризе и других разлога
претходне године биле тежак
период за раднике.

Бодирога је изјавио да ће
главни задатак Савеза само-
сталних синдиката бити очу-
вање оно мало права која су
остала запосленима након
промене Закона о раду.

– Пратићемо примену тог
прописа, али и колективних
уговора који су закључени на
основу њега, и радићемо на
стварању услова да се радни-
цима врате права која су из-
губили након доношења но-
вог Закона о раду. С обзиром
на оно што се дешава у срп-
ској економији, страх нас је
да предстојећа приватизаци-
ја не доведе до стечајева и
ликвидација у предузећима,
јер ће то довести до отпу-
штања  – рекао је Бодирога.

Он је додао како се нада да
ће сарадња синдиката с локал-

ном влашћу бар остати на са-
дашњем нивоу. Лидер панче-
вачких самосталних синдика-
та рекао је да те две стране ла-
ко могу да се договоре о свему,
али је проблем то што „неки у
тој власти на синдикате гледа-
ју онако како им то намеће
њихова партијска централа”.

Међу гостима на изборној
скупштини ССС Панчева и
општина били су Томислав
Стајић, секретар ССС Војво-

дине, Саша Павлов, заменик
градоначелника Панчева, и
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за
рад и социјалну политику.

Павлов је у свом обраћању
рекао да је руководству Гра-
да потребан синдикат као со-
цијални партнер и додао ка-
ко ће улога радничких орга-
низација у наредном перио-
ду бити да заједно с локал-
ном влашћу контролишу рад
градских предузећа. Додао је
како је заједнички интерес
локалне самоуправе и син-
диката да што више људи за-
држи свој посао и да се пове-
ћа број новозапослених, јер
се на тај начин повећава и
приход панчевачког буџета.

Делегати су изгласали
предлог да Панчево у Већу са-
мосталних синдиката Војво-
дине представљају Бодирога
и Милан Ивовић, председник
те синдикалне организације у
„Азотари”. Делегати су потвр-
дили да ће Бодирога по својој
функцији представљати Пан-
чево у републичком Већу са-
веза самосталних синдиката.

Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ТРИ ПАНЧЕВАЧКЕ ФИРМЕ НА ВЛАДИНОМ СПИСКУ ЗА СТЕЧАЈ

ЛИКВИДАЦИЈА НЕПОСТОЈЕЋИХ 
ПРЕДУЗЕЋА

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ССС-а ПАНЧЕВА

Бодирога реизабран

година. Незваничне инфор-
мације говоре о томе да је
предузеће делимично прива-
тизовано почетком деведесе-
тих година прошлог века, по
првобитном закону о прива-
тизацији донетом у време
власти Слободана Милошеви-
ћа. То би могле да потврде
званичне чињенице по којима
је 49 одсто власништва у дру-
штвеној својини, док се 51
проценат капитала води као
„остали”. Највероватније је
реч о акцијама које су припа-
ле тадашњим радницима.

„Банаћанка промет” нема
имовину, нити било какве по-
словне активности. То и не
чуди, јер је Привредни суд у
Панчеву 6. априла 2012. по-
кренуо поступак аутоматског
стечаја због дуга предузећа од
2,4 милиона динара. Тај по-
ступак окончан је у октобру
исте године, па је питање от-
куд сад то да се фирма која је
већ угашена поново нашла на
Владином списку предузећа
која ће бити ликвидирана
кроз стечај.

На сајту АПР-а може се ви-
дети да је крајем априла 2001.

уписани новчани капитал
предузећа износио 168.374
долара, уписани неновчани
капитал је 161.774 долара,
док су унети неновчани капи-
тал и уплаћени новчани капи-
тал износили 10,7 милиона
динара односно 11 милиона.
Нема података о томе чији је
ово капитал био, нити шта се
десило с њим током стечајног
поступка.

Друштвено предузеће „Yupex”
је заправо продавница обуће у
Карађорђевој улици и за њу
постоје подаци о пословању.
Има троје радника и дуг од 4,7
милиона динара, од чега је
близу 1,5 милион за плате.
Просечна зарада ових запосле-
них 2013. године била је нешто
више од 76.000 динара.

Фирма „Пан-тон”, која се
налази на почетку Улице Ди-
митрија Туцовића донедавно
се бавила продајом играчака
и других пригодних поклона.
Налази се на месту некада-
шње продавнице плоча загре-
бачког „Југотона”, па се најве-
роватније ради о једном од
бројних предузећа са седи-
штем у Хрватској, Словенији

или Босни и Херцеговини, чи-
ју имовину је Србија током
ратова у којима се распала
Титова Југославија преузела.
Она су по правилу  пререги-
стрована и добила су другачи-
ја имена, али је задржан дру-
штвени облик власништва.

„Пан-тон” већ неколико го-
дина не ради, али „на папиру”
има двоје запослених и посе-
дује локал површине 29 ква-
дратних метара. На сајту
АПР-а нема званичних пода-
така о финансијском послова-
њу ове продавнице, па ће так
након отварања стечајног по-
ступка бити јасно колике су
обавезе предузећа.

Одлука Владе Србије треба-
ло би да буде основа за укида-
ње неуспешних и „фантом-
ских” фирми које реално не
постоје, али случај „Банаћан-
ке” показује да изгледа ни
стечај није гаранција да ће се
то догодити. Или је у том слу-
чају можда само реч о посло-
вичној аљкавости државне
администрације  која није у
стању да ваљано ажурира по-
датке.

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

ЗАХТЕВИ „БАНАТСКИХ ПАОРА”  

За праведнију 
расподелу земље

Сертићева енигма: Како два пута угасити исту фирму?

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Нефер конкуренција гаси мале трговце



До 2019. треба 
рециклирати 25 
одсто отпада

Успостављање 
одрживог система
финансирања

Процењује се да се у Републи-
ци Србији рециклира од 10 до
15 одсто отпада од 2003. годи-
не до данас. Поред тога, у по-
следњих десет година забеле-
жен је нагли раст предузећа
која се баве рециклажом, па је
тако наша земља, када је реч о
решавању проблема отпада,
направила корак ка придру-
живању великој европској по-
родици. Стратегијом упра-
вљања отпадом, у оквиру ду-
горочних циљева које Србија
треба да испуни, зацртан је
план да у периоду од 2015. до
2019. године треба постићи
стопу искоришћења и реци-
клаже амбалажног отпада
(стакло, папир, картон, метал

Фонд „Европски послови” АП
Војводине, у сарадњи са Уни-
верзитетом у Новом Саду, рас-
писао је конкурс за прву гене-
рацију полазника програма
под називом „Управљање ре-
гионалним развојем кроз ЕУ
фондове”. Циљ је да се пола-
зници упознају с политикама
Европске уније, као и да се
припреме за креирање и им-
плементацију европских про-
јеката. Концепт едукације уте-
мељен је на изучавању вели-
ког броја различитих предме-
та, размени знања и искустава
с предавачима, као и интерак-
цији између полазника током
реализације заједничких рад-
них задатака. Програм пружа
детаљне информације о ши-
роком спектру расположивих
ЕУ фондова и програма који-

ма се финансирају пројекти у
различитим областима (за-
штита животне средине, при-
вреда, образовање, култура и
др.), о припреми успешних
пројеката, управљању одобре-
ним пројектима и контроли
трошења средстава ЕУ.

Учесници овог пројекта
усвојиће знања о различитим
актерима и институцијама у
доношењу одлука и законо-
давним процедурама у Европ-
ској унији, нарочито у области
регионалне политике. Биће
обучени за припрему, плани-
рање и имплементацију раз-
војних пројеката и имаће ја-
сну слику о структури европ-
ских фондова и програма, с
посебним освртом на програ-
ме доступне корисницима из
Србије.

Наставни план и програм, ко-
ји је предложило Програмско
веће и усвојио Сенат Универзи-
тета у Новом Саду, предвиђа ре-
ализацију наведеног програма
кроз шест модула (Право и по-
литике Европске уније, Регио-
налне развојне политике и
Европска унија, Припрема и
имплементација ЕУ пројеката,
Управљање ресурсима и про-
јектним циклусом, Развој капа-
цитета и умрежавање и Развој-
ни програми Европске уније), са
укупно 19 наставних дисципли-
на и оквирним фондом од око
325 часова активне наставе и
135 часова менторског рада по
полазнику. Настава ће се изво-
дити петком после подне и су-
ботом у Новом Саду. Предавачи
су стручњаци који поседују ве-
лико теоријско и практично ис-

куство у управљању ЕУ фондо-
вима и програмима, као што су
ИПА програми и програми ЕУ.

Програм је намењен запо-
сленима у покрајинској адми-
нистрацији, јединицама локал-
не самоуправе, развојним аген-
цијама, канцеларијама за ло-
кално-економски развој, оп-
штинским туристичким орга-
низацијама, јавним и јавним
комуналним предузећима, ин-
ституцијама културе, организа-
цијама цивилног друштва
(удружења грађана, невладине
организације итд.) и другим
институцијама које се могу ја-
вити као корисници средстава
из европских фондова.

Комплетан програм финан-
сиран је средствима Аутоном-
не Покрајине Војводине.

З. Ст.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ НИС-а И ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПАНЧЕВУ ПЕТНАЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА
Подршка кроз 
програм „Заједници
заједно”

Одлична 
комуникација
„нафташа” и Града

Свечано потписивање споразу-
ма о сарадњи између „НИС –
Гаспром њефта” и локалних
заједница одржано је 3. фебру-
ара у Пословном центру НИС-
а у Новом Саду. Тиме је запо-
чет процес расподеле средста-
ва у висини од 90 милиона ди-
нара у десет општина и градо-
ва, кроз систем јавног конкур-
са. Градоначелник Павле Ра-
данов и генерални директор
НИС-а Кирил Кравченко пот-
писали су тај споразум, према
којем ће Панчево добити 15
милиона динара кроз програм
„Заједници заједно”.

– Познато је да су буџети
градова и локалних самоу-
права све мањи, тако да када
ми не можемо да интервени-
шемо из градске касе, изузет-
но нам је значајно да НИС пу-
тем конкурса може да покри-
је разне сегменте јавног фи-
нансирања – рекао је Раданов.

Он је додао да руско-срп-
ски гигант има проблеме у
последњих годину дана у по-
словању, с обзиром на цену
нафте на светском тржишту,
и сматра да није све у новцу,
као и да на ово не треба гледа-
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У организацији тима за за-
штиту животне средине
ШОСО „Мара Мандић”, у
четвртак, 29. јануара, у тој
школи је одржана трибина
поводом обележавања Свет-
ског дана образовања о за-
штити животне средине.
Eдукативном скупу је при-
суствовало око 20 ученика
виших и нижих разреда, а
предавачи су били тим-ли-
дери Покрета горана и цен-
тра волонтера Панчево.

У првом делу трибине се
говорило о загађењу воде,
ваздуха и земљишта, о на-
чинима спречавања излива-
ња опасних материја и мо-
делима борбе у решавању
проблема који се тичу доса-
дашњег загађења. Ученици
су активно учествовали у
дискусији и том приликом

показали висок ниво одго-
ворности и знања о овој те-
ми. Потом је уследило пре-
давање о отпаду и грађан-
ском доприносу смањењу
количине отпада на депо-
нијама. Идеја о друштвено
одговорном појединцу који
селекцијом отпада и реци-
клажом унапређује живот-
ни простор била је основна
теза презентације. Том при-
ликом предавачи су пред-
ставили процес компости-
рања, тако да су ученици са-
знали о једном од начина
управљања органским отпа-
дом.

Ова активност је била на-
ставак успешне сарадње
ШОСО „Мара Мандић” и
Покрета горана и центра во-
лонтера Панчево која траје
неколико година. З. Ст.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Покрајински експерти за ЕУ фондове

ТРИБИНА У ШКОЛИ „МАРА МАНДИЋ”

О заштити животне
средине

У Основној школи „Свети
Сава” у Панчеву свечано и
радно је обележен дан шко-
ле, уједно и школска слава.
Током „Светосавских дана”
реализоване су различите
активности, такмичења и
дружења. Oдржан је фести-
вал науке у холу школе и
ученици су самостално из-
водили огледе из хемије,
физике, биологије и еколо-
гије, као и математичке
трикове, и приказали радо-
ве настале на часовима тех-
ничког и информатичког
образовања. С друге стране,
ђаци нижих разреда такми-
чили су се у квизу знања,
шаху и друштвеним играма.

У фискултурној сали су се
ученици основних школа
„Свети Сава”, „Јован Јова-
новић Змај”, „Стевица Јова-

новић” и школе „Мара Ман-
дић” надметали у стоном
тенису, одбојци и кошарци.
Организовано је и међу-
школско такмичење у шаху
у сарадњи са Шаховским са-
везом Панчева.

Свечана приредба је одр-
жана 27. јануара у холу

школе. Програм су припре-
мили ученици свих разреда
у оквиру редовних школ-
ских секција (драмске, ре-
цитаторске, ритмичке, лут-
карске, хора и оркестра).
Након приповедања о Све-
том Сави и игроказа који су
креирали и извели ученици
старијих разреда, нижи раз-
реди су се представили пе-
смом и игром. Прваци су
поздравили родитеље и го-
сте веселим стиховима о
школи и учењу, фолклор-
ном игром и плесом. Ђаци
другог разреда су показали
своје умеће на енглеском је-
зику.

Како кажу у тој школи,
имајући у виду да ОШ „Све-
ти Сава” спада у ред већих
основних школа, са преко
900 ученика, наставници

настоје да што већи број де-
це укључе у ваннаставне ак-
тивности и тиме пруже уче-
ницима шансу да развијају
своје таленте и креативност,
да осете припадност колек-
тиву, науче да раде тимски,
да уважавају друге и негују
другарство. З. Ст.

ПРОСЛАВА У ОШ „СВЕТИ САВА”

Радно, креативно 
и забавно

СКУПШТИНСКИ ОДБОР РАСПРАВЉАО О РЕЦИКЛАЖИ

Нова уредба и финансијска подршка 
нодавства у области отпада с
циљем побољшања система
управљања, већ и њихова ја-
сна примена.

У наредном периоду надле-
жно министарство настојаће
да се количина насталог отпа-
да смањи увођењем мера за
решавање овог проблема на
месту настанка: инсистираће
да се уведе принцип сепара-
ције отпада и рециклаже што
веће количине отпада и прин-
цип рационалног коришћења
постојећих капацитета за пре-
раду. Поред тога, мониторинг
загађења с циљем очувања
квалитета животне средине
биће обавезна мера.

Министарство тврди да ће
Република Србија ускоро ус-
поставити одржив систем фи-
нансирања у сектору заштите
животне средине и управљања
отпадом, који ће омогућити
јачање рециклажне индустри-
је у Републици Србији као
основног елемента у систему
управљања отпадом. З. Ст.

и пластика) од 25 одсто. У
складу с тим Министарство
пољопривреде и заштите жи-
вотне средине представило је
на недавно одржаној седници
Одбора за заштиту животне
средине у Скупштини Србије
нову Уредбу о плану смањења
амбалажног отпада за период
2015–2019. године, усвојену
крајем децембра 2014.

Европска комисија је у
свом прошлогодишњем изве-

штају указала на српске по-
тенцијале како у количини
рециклабилног отпада који
се ствара на територији Ср-
бије, тако и у инфраструк-
турним капацитетима за
третман односно рециклажу
отпада, али и истакла да се
не примењују у довољној ме-
ри законом приписане мере.
Европски званичници нагла-
шавају да није довољна само
хармонизација домаћег зако-

а њих чине представници
НИС-а, локалних самоуправа,
као и многе угледне личности
из тих заједница.

НИС је од 2009. године реа-
лизовао више од 600 пројеката
који су одабрани с циљем да до-
принесу побољшању свакоднев-
ног живота у локалној заједни-
ци, а у њих је компанија уложи-
ла готово 800 милиона динара.

Од ове године гласање ће би-
ти омогућено и путем интерне-
та. Јавни конкурс ће трајати од
5. до 26. фебруара, а подносио-
ци захтева моћи ће да пошаљу
само један предлог, и то на
имејл zajednicizajedno@nis.eu.
Резултати конкурса ће бити по-
знати до 8. маја.

С. Првуљ

ти само кроз висину својевр-
сне донације, већ и као на гест
пажње. Градоначелник је ка-
зао и да Панчево с НИС-ом
има одличну комуникацију и
сарадњу, као и да су у току
преговори да се на територији
нашега града формира сло-
бодна зона.

Снежана Живковић, пред-
ставница КУД-а „Станко Пау-
новић” НИС–РНП, рекла је да
се њихова вишедеценијска са-
радња с НИС-ом огледа у томе
што та успешна компанија по-
маже реализацију пројеката
културно-уметничког друштва
и пружа му комплетну подр-
шку. Потписивању споразума
су присуствовали и директор
Културног центра Панчева Не-

мања Ротар и Сузана Јовано-
вић, чланица Градског већа за-
дужена за рад, запошљавање и
социјалну политику.

Ово је већ седма година како
се спроводи програм подршке
локалној заједници. На кон-
курс се могу пријавити устано-
ве и непрофитна удружења с
пројектима из области спорта,
културе, науке, заштите живот-
не средине и помоћи социјал-
но угроженим категоријама.
Приоритет овогодишњег кон-
курса је подизање квалитета
пројеката, тако да ће могућ-
ност укључивања у програм
имати и институције од дру-
штвеног значаја. О томе који
конкретни пројекти ће бити
подржани, одлучују комисије,
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ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

Потребно оснивање
службе или 
секретаријата за
родну равноправност

Жене се с дискриминацијом
суочавају готово сваког дана у
свим областима живота. Њу
је доживела наша суграђанка
Мирјана Ђ. док је трагала за
радним местом. Каже да се
приликом готово сваког раз-
говора сусретала са сличним
питањима.

– Врло често послодавци су
желели да знају када и да ли
планирам да се удам и родим
децу, а сматрам да је то моја
лична ствар. И поред много
професионалног искуства ко-
је имам, као и усавршавања,
неки од послодаваца гледали
су ме „с висине” и деловало
ми је као да ме нису схватали
озбиљно јер сам млада и зато
што сам жена – прича наша
суграђанка.

Међу Панчевкама, међу-
тим, има и оних дама које ни-
су осетиле на својој кожи дис-
криминацију по основу пола.

– До сада се нисам сусрета-
ла с родном неравноправно-
шћу. У кући супруг и ја дели-
мо послове према времену
којим располажемо и у пот-
пуности уважавамо једно дру-
го. Што се посла тиче, радим
у школи у којој већину колек-
тива чине жене, а установом
руководи директор. За четири
године, колико тамо радим,
никада се нисам осетила по-

ХРОНИКАХРОНИКА

требу за услугом помоћи у ку-
ћи, али да су капацитети за то
ограничени.

Листа чекања
– Велико је интересовање за
ту врсту услуге, али у овом
тренутку нисмо у могућности
да одговоримо на те потребе
јер не можемо повећати број
извршилаца. Због тога је на-
прављена листа чекања за ту
врсту услуге, коју спроводи
Геронтолошки центар. Помоћ
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ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ ЗАДРЖАНЕ
Мање новца за бебе
и незапослене 
породиље

За област социјалне заштите
ове године је из градског бу-
џета издвојено 194 милиона
динара, а део средстава који
није утрошен прошле године
пренет је за изградњу домова
за избегла и расељена лица.
Према речима Сузане Јовано-
вић, чланице Градског већа
задужене за област рада, запо-
шљавања и социјалне полити-
ке, број корисника услуга ра-
сте, а новца је нешто мање не-
го лани. Она је рекла да ће све
постојеће услуге социјалне за-
штите у граду наставити да
функционишу, али да због не-
повољне финансијске ситуа-
ције неће бити успостављене
нове. Из материјалних разло-
га нека давања су смањена,
као што су, на пример, тро-
шкови за рад установа и орга-
низација социјалне заштите.

Наша саговорница истиче
да се број корисника народне
кухиње повећава сваке године
за 20 до 30 одсто и да тренут-
но ту врсту услуге користи око
850 корисника. Градском од-
луком је предвиђено да право
на бесплатан оброк имају и
брачни парови који су незапо-
слени, а не испуњавају услове
за социјалну помоћ. Сузана
Јовановић наводи и да је све
више грађана који имају по-

Поводом Националног дана
борбе против дуванског дима
Завод за јавно здравље Пан-
чево одржао је у петак, 30. ја-
нуара, у просторијама вртића
„Бамби”, предавање о штет-
ности дувана. Поред запосле-
них у тој установи, у програ-
му су учествовала и деца, као
и родитељи, који су овог пута
били у улози публике.

Главна идеја је била да се
деци да прилика да кажу
колико им смета то што у
њиховој околини неко пу-
ши, што се највише односи-
ло на њихове родитеље. Тим
поводом су правили пам-
флете с порукама, а одра-
сли су потписивали импро-
визовану одлуку о оставља-
њу пушења. Након тога је
уследило предавање запо-
слених у Заводу за јавно
здравље о штетности дуван-
ског дима, на којем су уче-
ствовали и малишани. Нај-
већу пажњу је привукла
прича једног дечака који је
рекао да сваки пут када ње-
гова мама запали цигарету,
он мора да оде у своју собу и
буде одвојен од родитеља.
Ова изјава је покренула но-
во питање: да ли је цигарета
толико важна за пушача да
може да буде узрок удаља-
вања од детета?

Према речима докторке
Дубравке Николовски из

Завода, велики број пушача
су и баке и деке, а они су,
поред родитеља, једни од
главних узора сваког дете-
та. Докторка је додала и да
је, на основу спроведених
истраживања, доказано да
је дошло до пораста броја
младих пушача.

– Ова чињеница не изне-
нађује с обзиром на то ко-
лико су млади изложени
агресивним рекламама и
кампањама које промовишу
цигарете, а налазе се на ки-
осцима и билбордима по-
ред којих сваки дан пролазе
и чије помпезне рекламе
привлаче пажњу – рекла је
др Дубравка Николовски.

А. Б.

у кући много значи старим и
тешко покретним особама,
као и лицима са инвалидите-
том – изјавила је наша саго-
ворница и додала да је локал-
на самоуправа отворена за са-
радњу и уговарање оваквих
врста услуга с невладиним ор-
ганизацијама и приватним
предузетницима.

Нажалост, како она истиче,
досад није било много заинте-
ресованих за овакво партнер-

обезбеђује минимум средста-
ва, а лепезу услуга треба да
обезбеде невладин сектор и
приватна иницијатива. То
предвиђа и Стратегија развоја
социјалне заштите Града
Панчева од 2014. до 2018. го-
дине.

– Трудимо се да оне који
треба да буду носиоци услуга
„испровоцирамо” да се одва-
же и упусте у сопствени би-
знис. То радимо на тај начин
што расписујемо конкурс за
развојне пројекте и сваке го-
дине неку од тема наведемо
као приоритет. Сада у граду
имамо само једно удружење
које се профилисало за пру-
жање одређених услуга – обја-
шњава Сузана Јовановић.

Новац уместо беби-пакета
Град ће и ове године финан-
сирати рад дневних боравака
за децу и младе са сметњама
„Невен” и „Срце” у Јабуци, а
издвојена су средства и за
функционисање Сигурне куће
и програм „Становање уз по-
дршку”, намењен деци која
напуштају систем социјалне
заштите. У области финансиј-
ске подршке породици с де-
цом, према речима наше са-
говорнице, дошло је до изве-
сних умањења средстава. Та-
ко, на пример, од ове године
бебе рођене у Панчеву неће
више добијати беби-пакет,
већ износ од 5.000 динара.
Уместо досадашњих 25.000
динара, прво дете у породици
добијаће од локалне самоу-
праве 20.000, а незапослене
породиље, уместо 60.000 ди-
нара, 42.000 динара на шест
рата. Локална самоуправа ће
и ове године за одређене кате-
горије малишана субвенцио-
нисати услуге продуженог бо-
равка у школама и боравка у
вртићима, а као и претходних
година, и сада ће малишани
моћи да проведу седам дана у
градском одмаралишту на
Дивчибарама за само 3.000
динара.

Сузана Јовановић: „Локална самоуправа је отворена 
за сарадњу са невладиним сектором” 

ДЕЦА УПОЗОРАВАЈУ НА ШТЕТНОСТ ЦИГАРЕТА

Повећан број 
младих пушача

ство, осим удружења „Банат-
ске виле”. Према истражива-
њу Градске управе, у Панчеву
постоји потреба и за саветова-
лиштем за брак и породицу,
за прихватилиштем за одра-
сле, личним пратиоцем, саве-
товалиштем за децу с пробле-
мима у понашању и другим
врстама услуга.

Закон о социјалној заштити
пренео је одговорност на ло-
калне самоуправе за развој
услуга према потребама ста-
новништва, тако да држава

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Моћни 
антиоксиданс

Кукуруз
Користимо га као жита-
рицу, поврће или грицка-
лицу, а док уживамо у ње-
говом укусу, организам
пунимо енергијом. Иако
има чак 360 калорија у
100 грама, одличан је не-
масни извор енергије. У
себи садржи највише
скроба, доста протеина,
витамине Б3, Б6, Ц и Е,
провитамин А, влакна и
минерале: калцијум, ка-
лијум и магнезијум. Са-
држи и шећер, због чега
дијабетичари треба уме-
рено да га конзумирају.
За готово све поврће важи
правило да је здравије ка-
да се конзумира у сиро-
вом стању, али код куку-
руза то није случај. При-
ликом кувања или пече-
ња долази до ослобађања
молекула са антиоксида-
тивном активношћу, што
повећава његове заштит-

ничке моћи. Антиокси-
данси су молекули који
помажу организму у од-
брани од штетних сло-
бодних радикала и тако
штите од низа болести.

Сматра се да кукуруз
спречава анемију, смању-
је ризик од кардиоваску-
ларних болести, ослобађа
од болова у мишићима,
помаже против бронхи-
тиса, гихта и депресије,
контролише дијабетес и
хипертензију, побољшава
концентрацију, јача ко-
сти и нервни систем, чи-
сти дигестивни тракт, де-
лује позитивно на кожу и
вид, а и одличан је диуре-
тик. Јела од кукуруза су
укусна и здрава у скоро
свим облицима и комби-
нацијама.

Испробајте наш рецепт
за брз и здрав доручак
или вечеру и уживајте у
дивном укусу његовог
главног састојка.

Сочна проја
ППооттррееббнноо: Шест супених кашика кукурузног брашна, шест супе-

них кашика кукурузног гриза, беланце од три јајета, два деци-

литра немасног јогурта, два децилитра киселе воде, пет супе-

них кашика маслиновог уља, кесица прашка за пециво, равна

кафена кашика соли и 200 грама немасног младог сира.

ППррииппррееммаа::  Сир исеците на коцкице. Плех величине 20 х 30

центиметара обложите папиром за печење. Све састојке, осим

сира, сипајте у чинију за мућење. Лагано умутите миксером да

се разбију грудвице. Умешајте коцкице сира и преспите масу у

плех. Пеците у рерни загрејаној на 180 степени око 30 минута.

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

ББЕЕЗЗ  ИИННООВВААТТИИВВННООССТТИИ

Конкурси за развојне пројекте у области социјалне заштите

и за материјалне трошкове за рад невладиних удружења

биће ускоро расписани, а биће отворен и јавни позив за

мониторинг и евалуацију. Како смо сазнали од Сузане Јо-

вановић, комисија је већ утврдила критеријуме конкурса,

који је у фази административне обраде. Када градоначел-

ник потпише документ, он ће бити објављен на сајту Град-

ске управе и у медијима. Према оцени наше саговорнице,

последњих година развојни пројекти су изгубили на инова-

тивности и нуди се мали број нових програма.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ПРАКСИ (2)

Недовољна примена закона о дискриминацији
ниженом зато што сам жена.
Дискриминацију највише осе-
ћам кад је реч о деци. Имам
две ћерке, па сам се често су-
сретала с реченицама: „Нема
везе, млада си, имаш времена
за поправни”, или: „Биће тре-
ћа срећа” – прича наша сугра-
ђанка Наташа Р.

С дискриминацијом на
основу пола није се још сусре-
ла ни заштитница права гра-
ђана града Панчева Јелена
Стојковић Соколовић. Како је
она објаснила, тај независни
орган је надлежан да поступа
поводом притужби грађана
због повреде права која су за-
гарантована на основу одлука
Скупштине града, а односе се
на рад комуналних предузећа,
институција и установа чији је
оснивач Град Панчево. Она је
у изјави за наш лист додала да
откад је на функцији градског
омбдусмана (од 21. децембра
2013), није имала искуства с
притужбама у вези с родном
неравноправношћу.

– Када бих уочила такву дис-
криминацију, свакако бих гра-
ђанима дала усмени савет и
упутила их коме да се обрате
ако им је неко законом зага-
рантовано право повређено. То
су у овом конкретном случају
републички и покрајински за-
штитник грађана – објаснила је
Јелена Стојковић Соколовић.

Када је жена Ромкиња, осо-
ба са инвалидитетом, припад-
ница верске заједнице, нацио-
налне мањине или старо лице,
онa је вишеструко дискрими-

нисана. Према речима Мили-
це Тодоровић, председнице
панчевачког Савета за родну
равноправност, за такве особе
се везују стереотипи да су ло-
шије и мање вредне, што до-
води до насиља. Када је реч о
законима и конвенцијама које
забрањују дискриминацију, у
Србији они постоје, али многи
стручњаци оцењују да се не
примењују у потпуности.

Устав земље препознаје дис-
криминацију – Закон о дис-
криминацији и Закон о равно-
правности полова донети су
2009. године, а Акциони план
за спречавање дискриминаци-
је усвојен је лани за период до
2018. Потврђивањем Конвен-
ције о елиминисању свих об-
лика дискриминације жена у
Србији држава се обавезала да
ће у свим областима друштве-
ног живота предузети мере
како би обезбедила потпуни
развој и напредак жена.

И на локалном нивоу осно-
вани су институционални ме-
ханизми за питања жена. То је
у нашем граду Савет за родну
равноправност. Милица Тодо-
ровић каже да је још увек ма-
ло жена на местима одлучива-
ња, али да захваљујући доно-
шењу Одлуке о родној равно-
правности у градском парла-
менту сада има скоро триде-
сет одсто дама. Она објашња-
ва да све то ипак није довољно
и да би било добро да се у из-
мене Закона о родној равно-
правности уведе постојање
службе или секретаријата за
родну равноправност. Савет је
прошле године сачинио Акци-
они план за побољшање поло-
жаја жена и родне равноправ-
ности, који Скупштина треба
ускоро да усвоји. У његову из-
раду су били укључени грађа-
ни и грађанке Панчева кроз
учешће у фокус-групама. Са-
вет ће даљи рад усмерити,
према речима наше саговор-
нице, ка удружењима жена са
села и организацијама особа
са инвалидитетом.

(Текст је део пројекта 
„Реци НЕ дискриминацији и

насиљу, реци ДА толеранцији”,
реализованог уз подршку 

Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину”)

Страну припремила 

Ивана 
Предић



Седамнаест ромских породи-
ца из Панчева више од годину
дана прикупља секундарне
сировине за ЈКП „Хигијену”,
захваљујући чему Центар за
рециклажу тог комуналног
предузећа ради без проблема.

Та сарадња, која је резултат
договора „Хигијене” и невла-
дине организације Демократ-
ско удружење Рома, одвија се
на обострано задовољство јер
сакупљачи добијају за то но-
вац. Један део им се исплаћу-
је на руке, а други, захваљују-
ћи кредитним картицама које
им је издала панчевачка фи-
лијала банке „Креди агрикол”,
подижу на банкоматима.

– Поред тога што нам Роми
на тај начин помажу, ми смо
их увели у легалне токове, али
још увек има дивљих сакупља-
ча секундарних сировина које
завршавају на црном тржи-
шту. С друге стране, „Хигије-
на” има обучен кадар који
максимално помаже ромским

сакупљачима у том послу. На-
ша сарадња с њима је из месе-
ца у месец све боља, захваљу-
јући чему можемо да конку-
ришемо за финансијску по-
моћ код међународних инсти-
туција. Оне се лакше одлучују
да издвоје новац за подршку
таквим пројектима када виде
да је у питању систем који
функционише и који је у ле-
галним оквирима – изјавила
је Милица Јовановић, дирек-
торка ЈКП-а „Хигијена”.

Јованка Дакић, руководилац
Сектора за управљање отпадом
и заштиту животне средине у

„Хигијени”, рекла је да су Пан-
чевци позитивно реаговали на
апеле да се секундарне сирови-
не не бацају, већ да се одлажу
на посебна места, али да су то
дивљи сакупљачи својим по-
ступцима довели у питање.

Они су насилно празнили
контејнере за одлагање секун-
дарних сировина, превртали
их, ломили и уништавали,
због чега су ти контејнери мо-
рали да буду повучени са ули-
ца. Међутим, откако је почела
сарадња с Ромима, ситуација
је много боља. Секундарне си-
ровине се све ређе бацају на

депонију, где пропадају, а све
чешће се прикупљају и одвозе
у Центар за рециклажу.

– Подсетићу на то да је при-
марно разврставање отпада и
поновно коришћење свега што
може да се врати у производ-
њу нешто што од нас тражи
Европска унија. То је део стра-
тегије за штедњу енергије и
очување животне средине –
додала је Јованка Дакић.

Према речима Стевана Јо-
вановића, председника Демо-
кратског удружења Рома Ср-
бије и шефа Канцеларије На-
ционалног савета Рома, по-
стоји шанса да Амбасада Дан-
ске у Србији финансијски по-
могне куповину трицикала с
приколицама за терет, што би
олакшало посао сакупљачима
секундарних сировина.

– Ако та наша идеја успе,
сарадња с „Хигијеном”, за коју
имам само речи хвале, биће
још боља. Задовољни смо и ми
и они, о чему говори један
пример: на иницијативу Зора-
на Рајачића, „Хигијена” је
пред Нову годину поклонила
књиге и школски прибор за
децу из свих седамнаест ром-
ских породица које сарађују с
њима – додао је Јовановић.

ЈКП „ХИГИЈЕНА” О САРАДЊИ С РОМСКИМ САКУПЉАЧИМА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Добро и једнима и другима

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Живим у Црногорској ули-
ци, у насељу стара Миса. Том
улицом свакодневно прола-
зи велики број људи и деце с
обзиром на то да она повезу-
је стару и нову Мису, где се
налазе школа, амбуланта и
други важни објекти.

Кроз ту улицу пролазе и
аутомобили и камиони, и
одвија се врло густ саобра-
ћај. Пошто она није асфал-
тирана, лети имамо велики
проблем јер је довољно да
прође само једно возило па
да се подигне прашина. Си-
туација је посебно тешка у
зимским месецима, јер је
блато до колена. Када деца
ујутру крену у школу, а ми

старији на посао, стигнемо
испрскани од блата. То није
чудно јер је улица сва у ру-
пама које су пуне воде и
блата. 

Ми, становници Црногор-
ске улице, до сада смо се без-
број пута обраћали надле-
жнима и тражили помоћ,
али увек је било безуспешно.
Због тога поново апелујем на
надлежне из Дирекције за
изградњу и уређење града да
дођу код нас и погледају у ка-
квим условима живимо. Би-
ло би лепо када би после то-
лико година откако је наша
улица завршена проблем ко-
ји имамо био коначно решен.

Данијела Јованов

ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

НАСЛЕДНИЦИ ТРАЖЕ НАЗАД 
ОДУЗЕТУ ИМОВИНУ
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захтевима да им се оно што тра-
же врати у натуралном облику.

Ово је укратко суштина ста-
ва који је изнео градски јавни
правобранилац Божидар Ко-
привица поводом прошлоне-
дељне информације да је на-
следник богатог јеврејског тр-
говца Оскара Фишгрунта тра-
жио да добије зграду у којој се
сада налази Културни центар.

Божидар Анкић, адвокат
наследника Фишгрунта, пре-
цизирао је за „Панчевац” да
он не тражи само ту зграду.

Жртва Холокауста, али и
партизана
Према Анкићевим речима, он
захтева и кућу у Улици војводе

ката и локала који су припа-
дали Културном центру и да
је их тражило више наших су-
грађана. Они су, према Ко-
привичиним речима, били за-
интересовани за галерију
Културног центра, стан поред
ње, двориште, гаражу, Иза-
бински простор, галерију
„Електрика”, архиву, радио-
ницу, оставу за алат и радио-
ницу за рестаурацију.

Копривица је рекао да је до
сада донето решење о враћа-
њу тих локала и простора, чи-
ме су прихваћени захтеви
свих заинтересованих за ре-
ституцију. Додао је да је на-
кон тога Градско јавно право-

ју су имали у Београду, јер им
је одузето тридесет девет ста-
нова чији су власници били у
главном граду. На почетку
Другог светског рата Фи-
шгрунт је био изузетно богат,
али су му, као и бројним дру-
гим Јеврејима, Немци одузели
имовину током Холокауста. Да
би спасли животе, он и члано-
ви његове породице побегли су
у Мађарску. Пред крај Другог
светског рата поново су се вра-
тили у Панчево, али су му пар-
тизани тада мобилисали сина
и он је погинуо на Сремском
фронту. Кад се завршио рат,
накратко им је враћено све
што су им отели Немци, али

Ова зграда мора да остане стециште културних дешавања

бранилаштво поднело жалбу,
али да је она одбијена, чиме је
потврђено решење Министар-
ства финансија о враћању.

Међутим, Градско јавно
правобранилаштво је реагова-
ло и на то и покренуло управ-
ни спор. Он је у току, по тужби
која је поднета 25. новембра
2014, и Управни суд још увек
није донео коначну одлуку.

– Могу да кажем и то да не-
ки наши суграђани траже и
локал у коме се сада налази
Савремена галерија, просто-
рије у којима је заштитник
права грађана и биоскоп „Вој-
водина”. Међутим, бивша гра-
доначелница је током свог
мандата прогласила те локале
за службене просторе града
Панчева, чиме нам је умного-
ме помогла и олакшала ситуа-
цију. Поступци по захтевима
за враћање тих локала су у то-
ку и ми сматрамо да у овом
случају стриктно мора да се
примени члан осамнаест За-
кона о враћању имовине. У
њему пише да се службене
зграде, локали, као и пословне
просторије које служе за оба-
вљање делатности градских и
државних и државних инсти-
туција, као и за научне, кул-
турне, образовне, здравствене
сврхе не потпадају под захтеве
за враћање у натури. Желим
да прецизирам да су судски
поступци поводом захтева за
враћање који се односе на га-
лерију, двориште, стан, „Елек-
трику” и гаражу правоснажно
завршени, а да су поступци
који се односе на „Војводину”,
Савремену галерију и зграду
Културног центра у току.
Градско јавно правобранила-
штво сматра да ако се надле-
жни буду придржавали Зако-
на о враћању имовине, захте-
ви за враћање „Војводине”,
Културног центра и Савреме-
не галерије у натуралном об-
лику не могу да буду прихва-
ћени. Зато ћемо се борити за
то да заштитимо градску имо-
вину. Не желимо да прејуди-
цирамо коначан исход суд-
ског спора, већ само тражимо
да надлежни пресуде по зако-
ну – закључио је Копривица.

Надзорни одбор Градске
стамбене агенције расписао
је 22. јануара конкурс за да-
вање у закуп станова на од-
ређено време нашим сиро-
машним суграђанима, који
траје до 2. марта.

Станови се налазе у згра-
дама у Улици Вељка Влахо-
вића 50, 52, 54 и 56, у Улици
Филипа Вишњића 14 и у Ја-
буци – Бориса Кидрича 17.

Право учешћа на конкур-
су има појединци и поро-
дице који немају решено
стамбено питање, а живе
најмање пет година на те-
риторији града Панчева
(пријављено пребивали-
ште), имају држављанство
Републике Србије или има-
ју поднет захтев за стицање
држављанства и не оства-

рују приходе на основу ко-
јих би сами могли да реше
стамбено питање.

Критеријуми за давање
станова у закуп су стамбени
статус, услови становања,
здравствено стање (инвалид-
ност, телесно оштећење),
број чланова породичног до-
маћинства, висина примања
и имовинско стање. Редослед
на ранг-листи утврђује се

бројем бодова последњег да-
на за подношење пријаве.

Након разматрања и бодова-
ња свих благовремених и уред-
них пријава објавиће предлог
ранг-листе на огласној табли
Јавног предузећа Градска
стамбена агенција Панчево.

Детаљније информације о
овоме могу се добити на те-
лефон ГСА 304-932.

ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

Објављен конкурс за
станове за сиромашне

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Може ли Црногорска
да буде асфалтирана?

Спорно више
простора који
припадају Културном
центру

Тражи се враћање и
бившег биоскопа
„Војводина”

Град Панчево нема ништа про-
тив тога да наши суграђани ко-
ји потражују имовину и објекте
Културног центра у процесу ре-
ституције добију новчану на-
кнаду, али се противи њиховим

Радомира Путника, на којој је
један приватни инвеститор из
Панчева извршио надградњу,
као и кућу преко пута ње (по-
ред просторија у којима се са-
да налази Градски одбор Срп-
ске напредне странке) и више
стотина хектара земље.

– Могу рећи и то да је под-
нет захтев за враћање све те
имовине и да је приложена це-
локупна документација из које
се јасно види да је она одузета
по више основа Оскару Фи-
шгрунту. Он и његова породи-
ца остали су и без имовине ко-

им је након тога и нова парти-
занска власт одузела имовину!
Након тога, средином педесе-
тих година прошлог века, Фи-
шгрунт је отишао у Израел, где
је преминуо у дубокој старости
– истакао је Анкић.

Копривица: нека се пресуди
по закону
Градски јавни правобранилац
Божидар Копривица рекао је
да у процесу реституције није
спорна само зграда у којој се
налази Културни центар. Он
је додао да су до сада поднети
захтеви за враћање осам обје-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Љубав је кад живиш
са свекрвом

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас колико је
растојање између крајње
раскоши и тоталне беде.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Ноћ младог месе-
ца” Линде Лаферти за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одго-
ворили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Растојање је мало и ли-
нија је врло танка, као изме-
ђу рулета и руског рулета.
Ко је горе, сад је доле и обр-
нуто, коло среће се окреће.”
063/3879...

„Седмица на лотоу је расто-
јање између крајње раскоши и
тоталне беде.” 064/9694...

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

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

питање какве би жртве под-
нели зарад љубави. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Кофер госпође Син-
клер” Луизе Волтерс.

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

„Све за љубав, јер мозак
као најизванреднији људски
орган ради непрестано 24
часа дневно, 365 дана у го-
дини, од нашег рођења, па
све док се не заљубимо.”
064/3856...

„Ма, свакакве, а највећу –
пристала бих да његова мај-
ка живи код нас... Има ли
веће жртве зарад љубави од
те?” 065/2514...

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

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



У нашем граду је прошле
године основано Удружење
инвалида рада и особа са
инвалидитетом ради за-
штите и остварења права
инвалида рада, професио-
налне рехабилитације, ефи-
касније социјалне и здрав-
ствене заштите и задовоља-
вања културних, образов-

них, рекреативних и других
животних потреба. Сви су-
грађани који желе да поста-
ну чланови удружења могу
доћи у просторије органи-
зације у Улици војводе Ра-
домира Путника 19. Годи-
шња чланарина износи 240
динара.

И. П.

Прошле недеље у Београду
је преминуо др Михаило
Лепосавић, дугогодишњи
начелник Гинеколошко-
акушерског одељења Оп-
ште болнице Панчево. На
том месту је провео четр-
наест година, од 1972. до
1986, и за то време знатно
унапредио рад службе.
Његов колега др Зоран Па-
ровић каже да су захваљу-
јући том човеку уведене
нове методе на одељењу,
као што су лапароскопија
и ултразвук, који је у то
време почео да се користи
као рутинска метода.

Рођен је у Чачку, шко-
ловао се у Београду, а за-
тим се запослио на кли-

ници „Народни фронт”,
одакле је и дошао на ме-
сто начелника Гинеколо-
шког одељења у Панчеву.
Колеге га памте као вр-
хунског стручњака и го-
сподина, хуманисту с ле-
пим манирима. Као на-
челник је, кажу, био толе-
рантан и посвећен послу,
а младим лекарима је не-
себично преносио знање
и упућивао их на додатна
усавршавања.

IINN MMEEMMOORRIIAAMM

Др Михаило
Лепосавић

УСКОРО ЗАНИМЉИВО СУЂЕЊЕ У ПАНЧЕВАЧКОМ СУДУ

ИМАМО ЛИ ПРАВО НА САМООДБРАНУ?
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Један наш суграђанин
наћи ће се пред 
судијама јер је пуцао
у лопова који му је
ноћу ушао у кућу

Када је о таквим 
случајевима реч,
наш Кривични закон
је у супротности с
праксом на Западу

Наш осамдесетдвогодишњи
суграђанин Милко Лакетић је
крајем прошле године био
месец дана у притвору због
сумње да је починио кривич-
на дела убиство у покушају и
недозвољено држање оружја.
Након тога је ослобођен и пу-
штен на слободу до почетка
суђења.

Судски процес који ће се
водити против њега биће по
много чему интересантан, јер
ће се на њему наметнути пи-
тање имамо ли право на од-
брану ако нас неко нападне
након што нам је ушао у кућу.

Лакетић је ухапшен због тога
што је пуцао из пиштоља за ко-
ји није имао дозволу у Дамира
К. из Панчева, старог двадесет
пет година, јер се наводно
уплашио да је младић дошао да
га опљачка. Да ли је то тачно и
да ли је то објашњење за овај
трагичан догађај, биће јасно
када се заврши истрага, која је,
како нам је речено у Вишем
јавном тужилаштву, због четво-
ромесечног штрајка адвоката
још увек у току.

Провалник је преживео
Засад се зна једино да је један
метак погодио провалника у
груди и да га је екипа Хитне
помоћи која је интервенисала
након телефонског позива за-
текла како лежи на стомаку, у
локви крви. Пошто му је ука-
зана прва помоћ у панчевач-
кој Општој болници, он је
хитно пребачен на Одељење
интензивне неге Друге хирур-
шке клинике у Београду. На
срећу, тамо се испоставило да
није тешко повређен и да му
живот није угрожен, па се по
њега све добро завршило.

Наш саговорник који је до-
бро обавештен о овом случају
изјавио је да је младић у кога
је Лакетић пуцао прво дуго
куцао на врата његове куће, а

да је онда, када је видео да се
нико не јавља, обио браву на
прозору и ушао у кућу.

– Након тога је пришао кре-
вету на коме је Лакетић спа-
вао, ухватио га јако рукама за
груди и викнуо: „Зашто ти не
отвараш?” Лакетић је тада, у
страху за свој живот, узео пи-
штољ, пуцао у њега и погодио
га. Ако постоји школски при-
мер нужне одбране, онда је то
овај догађај. Поставља се пита-
ње кога суд треба да штити у
овом случају. Провалника од
нападнутог, или све нас од
провалника ако се усуде да
нам ноћу уђу у кућу? Лакетић
ће, по свему судећи, одговара-
ти због нелегалног поседовања
оружја јер није имао дозволу,
али ипак он није с пиштољем
отишао у провалникову кућу,
већ је провалник ушао у њего-
ву кућу и био на туђем поседу
– рекао је наш саговорник. 

Шта пише у закону
Подсећамо, у члану 47 Кри-
вичног закона Србије, у којем
су наведене казне за кривич-
но дело убиство, између оста-
лог се наглашава да је важно
да ли је то кривично дело по-
чињено с претходним уми-
шљајем, из користољубља, на
подмукао и свиреп начин, уз

намеру да се паралелно угро-
зе и животи других, или је реч
о убиству из нехата и тзв. уби-
ству намах коме је претходио
снажан страх осумњиченог
који је без своје кривице пре-
трпео тешке увреде, или га је
физички напало лице које је у
самоодбрани убио.

За убиства из прве групе из-
ричу се казне које се крећу у
распону од дванаест до четр-
десет година, колико после
укидања смртне казне износи
максимална казна у нашем
правосуђу.

Убиства која су почињена
из нехата и намах, без криви-
це лица која су осумњичена за
њих, кажњавају се казнама од
шест месеци до десет година.

Крајем маја 2013. године у
Београду се догодио један
сличан случај самоодбране,
који је изазвао велике поле-
мике у нашој јавности. У стан
у једном насељу у главном
граду, у касним ноћним часо-
вима, ушао је провалник нао-
ружан шрафцигером и напао
с леђа Сашка Богоеског док је
седео за радним столом и ра-
дио на компјутеру. У страху за
себе, супругу и двоје деце који
су спавали у суседној просто-
рији, он је покушао да се од-

брани од провалника. Током
борбе је некако успео да до-
хвати нож који је био на столу
и убо је лопова неколико пута
у леђа. Након тога он је успео
да изађе из стана и побегне,
али је на улици преминуо од
последица убода ножем.

Богоевском је одмах одре-
ђен притвор и он је провео
месец дана иза решетака. Ме-
ђутим, то је био повод да на
„Фејсбуку” почне потписива-
ње петиције са захтевом за
његово пуштање на слободу,
коју је подржало 25.000 људи.
Убрзо после тога је ослобођен.

Нажалост, у нашем Кри-
вичном закону је прецизира-
но да одбрана лица које је на-
пала нека друга особа мора да
буде истовремена с нападом,
да оружје којим се одбија на-
пад мора да буде сразмерно
нападачевом оружју, а да ну-
жна одбрана и напад не смеју
да се драстично разликују.

То је огромна разлика у од-
носу на начин на који је само-
одбрана регулисана у правним
системима на Западу. Власни-
цима кућа, станова и имања
тамо је дозвољено чак и да пу-
цају уколико примете да се на
њиховом поседу налази непо-
знато лице. М. Глигорић

Београдски Апелациони суд
потврдио је неправоснажне
казне изречене прошле годи-
не Марку Пољаку и Владими-
ру Ристићу у Вишем суду у
Панчеву. Они су проглашени
кривим на суђењу за убиство у
кафићу „Чоби” у Војловици
које се догодило 23. децембра
2011, када је лишен живота
наш тридесетједногодишњи
суграђанин Слободан Нико-
лић.

Владимир Ристић је због
извршења кривичног дела
учествовање у тучи првосте-
пено осуђен на казну затвора
у трајању од три године, док
су судије Марку Пољаку одре-
диле затворску казну у траја-
њу од једанаест година за кри-
вична дела убиство и наноше-
ње лаких телесних повреда.

У одлуци Апелационог суда
се подсећа да је тучу у кафићу
„Чоби” започео Ристић када је
устао од стола за којим је се-
део с другим окривљеним. На-
кон тога је дошао до шанка, за
којим су стајали убијени Ни-
колић, његов друг Небојша
Ђокић и још два младића.

ПРАВОСНАЖНА ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Потврђене казне за убиство у Војловици

САСТАНАК У ПАНЧЕВАЧКОМ СИНДИКАТУ

Како ће се решити 
проблем војних пензија?
У просторијама панчевачког
Савеза самосталних синди-
ката (Трг краља Петра 11) у
понедељак, 9. фебруара, у 18
сати, представници Мини-
старства рада, борачких и со-
цијалних пита-
ња упознаће
војне пензионе-
ре с територије
јужног Баната с
тим како ће се
решити про-
блем неускла-
ђености њихо-
вих пензија.

Реч је о спору
који датира још
од 2008. године,
када војним пензионерима
није обрачунато припадајуће
повећање од 11,06 одсто. Ко-
начно, крајем јануара ове го-
дине представници Асоција-
ције пензионисаних припад-
ника Војске Србије (АППВС),
Удружења пензионисаних

подофицира Србије (УППС),
Градског одбора пензиониса-
них припадника ВС из Ниша
и представници затворене
„Фејсбук” групе од 350 чла-
нова под називом „Војни

пензионери Србије” започе-
ли су преговоре у Министар-
ству рада, којима су прису-
ствовали и представници
Министарства одбране и Ми-
нистарства финансија, о ре-
шавању тог проблема.

З. Сп.

„Ристић је без разлога запо-
чео тучу и физички насрнуо
на Ђокића. Окривљени Пољак
је најпре привидно покушао
да га смири, а потом се изне-
нада окренуо Николићу. За-
махнуо је да га удари, али га
је промашио, на шта му је
Николић узвратио ударцем.

Наставили су да размењују
ударце и пали на под, док се
за то време окр. Ристић тукао
са Небојшом Ђокићем. Када
се после краћег времена туча
наизглед смирила, убијени
младић је побегао напоље, а
окривљени Ристић је појурио
за њим у намери да наставе

тучу. За то време Пољак је из-
вадио нож и њиме задао једну
убодну рану оштећеном Не-
бојши Ђокићу у пределу ле-
вог рамена, наневши му лаку
телесну повреду. Након тога
Ђокић је побегао из кафане, а
Пољак је појурио за њим, али
га није стигао. Након тога се
прикључио Ристићу, који се
тукао са покојним младићем.
Истим ножем којим је прет-
ходно задао убод Небојши
Ђокићу ударио је девет пута
Слободана Николића у пре-
делу груди, руку и лица, и на-
нео му смртоносне повреде.
Након тога Пољак и Ристић
су одмах побегли са места до-
гађаја”, пише у образложењу
правоснажне пресуде Апела-
ционог суда.

Наводи се и да су се на пр-
востепену пресуду жалили ви-
ши јавни тужилац и адвокати
оптужених, али да је на сед-
ници одржаној крајем децем-
бра Апелациони суд донео
пресуду којом је одбио све
жалбе и потврдио првостепе-
ну пресуду.

М. Г.

ПОЗИВ ИНВАЛИДИМА РАДА 

И ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заштита и 
остваривање права

УСПЕЛЕ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

ЗА ДРАГАНУ РАДАНОВ

Прикупљен новац за
наставак лечења

ЈКП „Зеленило” је 31. јану-
ара на Зеленој пијаци и дан
касније на бувљаку спрове-
ло пету хуманитарну акцију
за помоћ нашој малој сугра-
ђанки Драгани Раданов.

Њеним родитељима је
био потребан новац за на-
ставак лечења у специјали-
зованој клиници у Новом
Саду, где одлази на свака
три месеца.

У претходним акцијама је
сакупљено 30.650 динара,
што је половина износа који
је Драгани био потребан за
одлазак на терапију. Након
дводневне акције ЈКП „Зе-
ленила” обезбеђено је

51.850 динара. Највећи из-
нос је прикупљен 31. јануа-
ра на Зеленој пијаци.

Сви наши суграђани који
су тог дана својим новча-
ним прилозима помогли
малој Драгани и допринели
њеном лечењу, били су по-
служени куваним пасуљем,
соковима и воћем.

– Као друштвено одговор-
но предузеће ЈКП „Зелени-
ло” је задовољно успехом
ове акције. Наставићемо да
помажемо свим нашим су-
грађанима којима је помоћ
неопходна – изјавила је Јо-
вана Миловановић из ЈКП-а
„Зеленило”. М. Г.



Настављају се акције при-
купљања помоћи за лечење
петогодишње Драгане Рада-
нов из Панчева, чији је вид
озбиљно нарушен. И овог
пута власници старчевачког
паба „Неолит” били су ши-
роког срца и у сарадњи с ви-
ше рок музичара организо-
вали три везане хуманитар-
не свирке.

Најпре је у четвртак, 29.
јануара, наступио дуо Неша
и Данијела, наредне вечери
је свирао популарни састав
„Полумрак”, а у суботу, 1.
фебруара, бројни посетио-
ци могли су да присуствују
дуплом програму – музици-
рали су дуо Ика и Дејана и
бенд „Ватрена вода”. Према
речима организатора, саку-

пљено је преко четрдесет
хиљада динара.

Ту није крај напорима до-
брих људи у жељи да помог-
ну Драгани Раданов. Пле-
менитој акцији паба „Нео-
лит” придружио се и рок ка-
фе „Хад”. Тамо ће у четвр-
так, 5. фебруара, од 20 сати,
наступити прекаљени аку-
стичари – Бане Глуваков
Тубаћин, Иван Анђелевски
Ика и Драган Прошић Про-
ја. Цена улазнице биће сим-
боличних педесет динара, а
у самом кафеу „Хад” (Жар-
ка Фогараша 14) биће по-
стављена кутија за сакупља-
ње добровољног прилога.

Наредног дана ће сав но-
вац бити предат малој Дра-
гани.

Асфалтирање 
приоритет 
у највише места

У Омољици најзад
почетак изградње 
канализације?

План капиталних инвестици-
ја, инфраструктурног опрема-
ња и инвестиционог одржава-
ња Панчева важиће у наредне
три године и донет је ради ре-
шавања приоритетних потре-
ба и интереса града. У њему је
садржан начин финансирања
и спровођења капиталних ин-
вестиција у периоду од 2015.
до 2017, с приказом динами-
ке реализације (по годинама)
и пројектованим годишњим
расходима и изворима фи-
нансирања.

На тој листи се нашао и од-
ређени број пројеката који
треба да допринесу повећању
квалитета живота становника
насељених места.

Доловцима и амбуланта
Једна од највреднијих инве-
стиција из Плана биће од ве-
лике користи и за грађане До-
лова, који се у том погледу
нису претерано овајдили про-
теклих година.

Сваком ко се последњих го-
дина запутио ка поменутом
месту, јасно је у каквом је ста-
њу коловоз који води на ту
страну. Тај пут је најзад у фо-
кусу Града, који ће за њега из-
двојити 500 милиона динара,
а носилац посла биће Дирек-
ција за изградњу и уређење
Панчева. Ту се одличне „ка-
питалне” вести за Доловце не
завршавају, будући да ће у ре-
жији поменутог јавног преду-
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КОЛИКО НОВЦА ПРИПАДА СЕЛИМА НА ИМЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

У ПРВОМ ПЛАНУ ПУТ КА ДОЛОВУ

зећа бити започет процес уре-
ђења њихове амбуланте, за
шта је обезбеђено десет мили-
она динара. Поред тога, за ас-
фалтирање Улице победе пла-
нирано је 13.650.000 динара.

Када је реч о Новом Селу, од
капиталних инвестиција тамо
је у плану такозвано перио-
дично одржавање Улице Жар-
ка Зрењанина – од Змај Јовине
до Симе Шолаје, за шта је
предвиђено 7.200.000 динара.
Глогоњци ће моћи да рачунају
на 6.600.000 за изградњу капе-
ле и пратећег објекта с над-
стрешницом, као и на још ми-
лион динара за пројекат из-
градње водоводне мреже. У
Иванову ће бити ојачавани ко-
ловози у следећим улицама:
Војвођанској (2.800.000), Гро-
бљанској (2.250.000), 29. но-
вембра (1.800.000). 7. јула
(1.100.000), Петефи Шандора
(1.100.000) и Иве Лоле Рибара
(1.100.000). Насупрот томе, у
Јабуци није у плану ниско-
градња, али ће бити обављена

реконструкција и доградња
пијаце са израдом санитарног
чвора и паркинг-простора, а
све то не би смело да кошта
више од 14.500.000 динара.

Могло је и више...
Старчевци ће асфалтирати
остатак Ритске улице у вред-
ности од 2.650.000, као и Ни-
коле Тесле (2.600.000) и Вр-
шачке (1.700.000), а на видику
је израда пројекта треће фазе
уређења Трга неолита. Поме-
нутој црној коловозној подло-
зи посебно ће се обрадовати
житељи неколико брестовач-
ких улица – Сутјеске, Соње
Маринковић и Змај Јовинe.
Укупан износ тих инвестиција
не треба да пређе 9.600.000
динара. Омољица ће након ви-
ше година пролонгирања ко-
начно започети мегаинвести-
цију – изградњу фекалне кана-
лизације, а трошкови за то ће
сасвим сигурно премашити
300 милиона динара. Ове го-
дине на располагању ће им би-
ти 7.200.000.

Напослетку, Качаревци ће
и ове године имати више раз-
лога за пешачење, будући да
је по 7.200.000 динара пред-
виђено за радове на поставља-
њу тротоара у улицама Народ-
ног фронта (десна страна од
поште до Улице цара Лазара)
и 4. октобра (од Маршала Ти-
та до Д. Туцовића).

Битно је истаћи да ће
огромна већина ових инвести-
ција бити реализована током
текуће године, изузев омољич-
ке канализације, као и пута ка
Долову, који ће бити грађен
фазно у наредне три године.

Остаје још само вера у то
да је буџет добро пројекто-
ван и да ће бити правовреме-
но пуњен, односно да неће
бити проблема с приливом
прихода.

А да је могло бити више ка-
питалног новца за села, у то
свакако нема сумње.

У наредном броју представ-
ници грађана изнеће своја
размишљања на ту тему.

Без обзира на све проблеме,
Скупштина Месне заједнице
Јабука је у 2014. години функ-
ционисала по закону, то јест
по Пословнику и Статуту. У
том периоду смо извели све
радове предвиђене финансиј-
ским планом, а истине ради,
све одлуке о томе шта ће се
радити у нашем месту не до-
носи Град Панчево, већ јабуч-
ка месна скупштина. Морам
да нагласим да је за покрета-
ње свих јавних набавки гласа-
ло између десет и тринаест
чланова од укупно петнаесто-
ро чланова поменутог органа.

Самозвани потпредседник
Скупштине МЗ Владимир

Швец био је против свих од-
лука, изузев постављања деч-
јих игралишта, када је био
уздржан, а самозвани пред-
седник Драган Апостолски,
затим Драган Станоевски и
Илија Митревски били су чак
и против дечјих игралишта.
С друге стране, нажалост,
они не знају да Месна зајед-
ница нема никакве надзорне
одборе, нити разрешава, ни-
ти именује чланове тих орга-
на. Драган Апостолски је до

пре годину дана захтевао да
се против Владимира Швеца
поднесе кривична пријава.
Очито да се нешто промени-
ло, па су сада постали нај-
ближи сарадници, на истом
задатку.

Апостолски је преко дваде-
сет пет година све редом при-
јављивао и подносио тужбе.
Једноставно му нико није од-
говарао – директор, председ-
ник, секретар, координатор,
матичар... Ипак, одговарао

му је само један директор
ЈКП-а „Вод-ком”, у ком је за-
послен – Драган Станоевски!
Зашто? Само зарад својих ин-
тереса, јер су њих двојица до-
вели јабучко комунално
предузеће у незавидну ситуа-
цију, у ком су дуговања према
добављачима премашила ци-
фру од три милиона динара.
За све то време себе су ча-
шћавали великим платама,
наградама, ручковима по ка-
фанама... Мислили су, веро-
ватно, да су, као чланови
СНС-а, недодирљиви и да мо-
гу да раде шта хоће по цену
пропасти фирме.

Иначе, сва документација
везана за рад Месне заједнице
доступна је свима на увид.

Живадин Митровић, 

председник Скупштине

Месне заједнице Јабука

ХУМАНИ РОКЕРИ У СТАРЧЕВУ

За Драганин вид

Преко рупа до Долова

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Основ-
на школа ће у петак, 6. фе-
бруара, од 11 сати, приреди-
ти извођење интерактивне
представе „У походе школа-
ма”, у којој ће наступити бе-
оградски глумци.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: „Дани
Михаја Еминескуа” одржа-
ни су у суботу, 31. јануара, у
организацији КУД-а „Раду
Флора” и Дома културе. На-
редног дана, у просторија-
ма наведене културне уста-
нове, одиграна су три кола
државног првенства у бри-
џу. На другој редовној сед-
ници Скупштине Месне за-
једнице биће оформљен
тим за обележавање вели-
ког јубилеја – 250 година од
настанка Новог Села. 

ДДооллооввоо:: Промоцијом на пи-
јачном тргу почела је се-
дамнаеста „Винаријада”, а
Панчевци ће квалитетна
доловачка вина моћи да де-
густирају у четвртак, 5. фе-
бруара, од 9 до 16 сати, на
Корзоу. Пријем такмичар-
ских узорака биће могућ у
петак (16–19 сати) и суботу
(9–15 сати) у сали Месне
заједнице. Огранак Црвеног
крста отворио је циклус
зимских едукација у суботу,
31. јануара, предавањем на
тему гинекологије. Струч-
њаци Института „Тамиш”
приредиће предавања за
пољопривреднике у петак,
6. фебруара, од 10 сати.

ГГллооггооњњ:: На последњој сед-
ници месне скупштине
усвојен је финансијски план
и план јавних набавки. На
недавно одржаном турниру
у стоном тенису победио је
Љубиша Додић Бубе. У току
су завршни радови на новој
згради Дома културе; греја-
ње је пуштено у рад, а ради
се отклањању недостатака
на електроинсталацијама.

ИИввааннооввоо::  Редовна годишња
скупштина Удружења банат-
ских Бугара „Иваново–Ба-
нат” одржана је у петак, 30.
јануара. Протеклог викенда
су приређена и два предава-
ња за пољопривреднике у До-
му културе. Та установа при-
према се да ускоро организу-
је и зимски фото-сафари.

ЈЈааббууккаа:: Недавно је, уместо
Слађане Богдановић, за но-
вог вршиоца дужности До-
ма културе постављена Ма-

ријана Загорац. У организа-
цији поменуте установе на-
редних дана биће изведена
представа „Оздравила ли-
сица”.

ККааччааррееввоо:: Теку последње
припреме пред двадесет
осму „Светску сланинија-
ду”, која ће бити одржана
од 12. до 15. фебруара. Пе-
вачка група „Тоше Прое-
ски” успела је да обезбеди
даље учешће у емисији
„Шљивик”. Ловачко дру-
штво „Сиви соко” недавно
је одржало изборну скуп-
штину, када је, поред оста-
лог, председник постао Ми-
лорад Ђурица.

ООммоољљииццаа:: Поступак јавне
набавке камиона смећара
биће још једном поновљен
по одлуци Републичке ко-
мисије за заштиту права у
поступцима јавних набав-
ки. У току је попис имовине
Месне заједнице. У оквиру
зимске школе за пољопри-
вреднике у Дому културе ће
у четвртак и петак, 5. и 6.
фебруара, од 18 сати, бити
одржана предавања поједи-
них семенских кућа.

ССттааррччееввоо:: Изложба скулп-
тура и цртежа Светлане Ка-
ровић Деранић отворена је
у четвртак, 29. јануара, у га-
лерији „Боем”. Паб „Нео-
лит” је приредио тродневну
хуманитарну свирку за при-
купљање помоћи малој
Драгани Раданов. Скаути из
одреда „Надел” учествова-
ли су на манифестацији
„Извиђачи певају” у недељу,
1. фебруара, у дворани
„Шумице” у Београду. Ама-
терско позориште Дома
културе извешће представу
у суботу, 6. фебруара, у
Угљевику.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Недавно је у редакцију „Пан-
чевца” стигло саопштење Ме-
сног одбора Покрета социјали-
ста из Омољице у којем се на-
води да је тамошње сеоско
сметлиште, које се простире
дуж целог ивановачког пута и
Парка природе Поњавица, већ
деценијама право ругло. Ода-
тле се у летњим месецима ши-
ри непријатан мирис, пси лу-
талице развлаче смеће, а по-
стоје сазнања да многи на ту,
ионако нелегалну депонију од-
лажу лешеве угинулих живо-
тиња, што представља озбиљну
опасност од ширења заразе.
Све је то разлог за хитно дис-
лоцирање омољичке депоније
и санацију терена.

Директор ЈКП-а Омољица
Драган Грујичић на то каже
да је проблем уклањања
анималног отпада тешко ре-
шив, будући да по новом за-
кону предузеће којим руко-

води нема могућност за тако
нешто, што је уосталом слу-
чај и у свим преосталим се-
лима.

– Последњи пут нам се неко
с таквим захтевом обратио

прошле године, па сам га упу-
тио на ЈКП „Хигијену”, која је
једина овлашћена за преузи-
мање анималног отпада. Не-
званично чујем и да грађани
сами закопавају угинуле жи-
вотиње, а понекад ситније
остатке довлаче и на сметли-
ште. С друге стране, очекујем
да ће са скорашњим пушта-
њем у рад регионалне депони-
је доћи до затварања омољич-
ког и свих других сеоских
сметлишта, након чега би
уследило обнављање тог зе-
мљишта – истакао је Грујучић.

Ове теме сасвим сигурно за-
вређују много више пажње и о
њима ће бити речи у неком од
наредних бројева.

ПРОБЛЕМИ СА ОМОЉИЧКОМ ДЕПОНИЈОМ

Смеће тик уз парк природе?!

ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ  РРЕЕДДААККЦЦИИЈЈЕЕ

С обзиром на то да су све стране у овој размени мишљења

имале прилику да кажу шта имају, „Панчевац”, закључно

са овим реаговањем, затвара простор за даљу полемику

између сукобљених страна у Јабуци. Хвала вам на

поверењу.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „УМЕСТО СИЛЕ ПРАВА, ПРАВО СИЛЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4594

Реч је само о личним интересима



У дворани Културног центра у
суботу, 7. фебруара, у 12 сати,
даје се дечја представа „Свет
бајки” (45 минута), у продук-
цији „Хајде обрадуј дан”, која
је намењена најмлађој публи-
ци. Реч је о едукативном и за-
бавном комаду, с много ориги-
налних сонгова и кореографи-
ја. Представу је режирао Нико-
ла Марковић, по тексту Љиља-
не Стојановић, а улоге тумаче
Ђурђа Павловић, Никола Мар-
ковић, Татјана Миланов и Вла-
димир Посавец. 

У дворани „Аполо” у уторак,
10. фебруара, од 19 сати, на
репертоару ће бити представа
„Весело позорје”, намењена
деци од првог до осмог разре-
да основне школе. У том ко-
маду су презентована три ве-
лика српска комедиографа:
Нушић, Сремац и Ћопић.
Главне улоге тумаче наша су-
грађанка Наташа Балог и Ве-
селин Стијовић, обоје глумци
Позоришта на Теразијама из
Београда. Цена улазнице је
150 динара, а оне се могу ку-
пити на билетарници Култур-
ног центра.

Српско-румунско 
издање „Острва с
влагом”

Песме за које као 
да не постоји 
спољашњи свет

Трећа збирка поезије Чарне
Поповић, истакнуте песники-
ње млађе генерације из нашег
града, представљена је у дво-
рани „Аполо” у понедељак, 2.
фебруара. Реч је о књизи
„Острво с влагом”, у којој се
већ у наслову наговештава лу-
цидност, духовитост и скло-
ност досеткама, што је доне-
кле карактеристика песама у
њој. Критичар Васа Павковић
назвао је Чарнину поезију
неоинтимистичком, пошто је
ауторка усмерена ка себи и
суштинским интимним пита-
њима и одлучно окреће леђа
суровој стварности.

– Могло би се рећи да пе-
сме у овој књизи говоре о ин-
тимним просторима и осећа-
јима. Чарна је песничке тек-
стове водила једном веома па-
жљивом тихом и мирном
лирском нарацијом, избегава-
јући све оно што модерна по-
езија не воли: патетику, вели-
ке речи и крупне гестове. За
ту поезију као да не постоји
спољашњи свет, свет историје,
идеологије и великих пробле-
ма. Песникиња је концентри-

Бурне године Другог свет-
ског рата, Стаљинове Руси-
је и Хитлерове владавине
на улицама светских ме-
тропола скривају у себи
многе тајне. У време када
се и најмањи изгред плаћао
животом, једна жена је би-
ла спремна да ризикује све
зарад онога у шта верује.

Новинар Гиљермо враћа
се кроз минуле деценије и
прати траг бурног живота
мистериозне шпијунке и
неуморне активисткиње
Амелије Гарајоа. Ходајући
стазом њених сећања, Ги-
љермо није ни сањао да ће
његова открића превазићи
границе свих очекивања.
Када у непрегледном про-
странству људске душе
пронађе и најситнији де-

лић изванредног мозаика,
сам Гиљермо постаје један
од последњих редова Аме-
лијине приче. А последњи
редови у себи крију неоче-
кивану награду...

Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 5. фебруар, 20.30, дворана „Аполо”: хуманитар-
ни концерт за Драгану Мијатовић. Наступају бендови: „By-
Pass”, „Trouble Heart”, „Trigger” и „Валхала”.

Петак, 6. фебруар, 22 сата, „Аполо”: концерт локалних
панк бендова: „Раскид 13”, „Укратко Штеф” и „Боксер”.

Уторак, 10. фебруар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
Ивана Ћирковића (виолина) и проф. Сање Петковић (кла-
вир), те гудачког квартета „Meastoso”.

Књижевност
Среда, 11. фебруар, 19 сати, Народни музеј: промоција
збирке поезије „Рајски кавез” Иванке Радмановић. Уче-
ствују: Радомир Андрић, Гордана Влајић, Петар Жебељан и
ауторка. Стихове читају: Немања Драгаш и Јована Стевић.

Филм
Петак, 6. фебруар, 19 сати, Народни музеј: презентација
кратких филмова катедре за филмску и телевизијску ре-
жију и монтажу Академије уметности из Београда.

Стрип
Петак, 6. фебруар, 19 сати, Школа цртања Дома омлади-
не: представљање часописа интернационалног и ауторског
стрипа „Стриполис” и изложба. Гост је Бранко Ђукић, уред-
ник часописа.

Представе
Понедељак, 9. фебруар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Српска трилогија” Народног позоришта из Бео-
граду, у режији Славенка Салетовића. Улоге тумаче: Вук
Костић, Иван Босиљчић, Вук Салетовић, Павле Јеринић,
Бојан Кривокапић и други.

Програм за децу
Субота, 7. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
дечја представа „Свет бајки”.

Уторак, 10. фебруара, 19 сати, „Аполо”: представа за децу
(од седам до петнаест година) „Весело позорје”.

Предавања 
Четвртак, 5. фебруар, 19.30, Градска библиотека: преда-
вање Дејана Лучића „Владари из сенке и организовање
исламског тероризма”.

Културни телекс

„Врати ми успомене”
Хулије Наваро

ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА КЊИГА ЧАРНЕ ПОПОВИЋ

КА НЕОИНТИМИЗМУ У ПОЕЗИЈИ

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

Два читаоца који до среде, 11. фебруара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Какве су границе ваших очекивања?”, награди-
ћемо по једним примерком књиге „Врати ми успомене”
Хулије Наваро. Имена добитника ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „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.

шена два рукописа, а један од
њих је било управо „Острво с
влагом”. Највећу промену у
односу на ту радну верзију
представља чињеница да
збирку сада отвара изузетно
дуга песма с великим захва-
том, која би се могла назвати
поемом.

Према речима Јасмине То-
пић, која је имала улогу моде-
ратора, али је такође говорила
о књизи, „Острво с влагом” и
самим насловом упућује на
оно скривено, оно што се опи-
ре дефинисању.

– Импресионистичким је-
зиком речено, „Острво с вла-
гом” подсећа на густе завесе
магле, кондензоване воде и
високе влажности ваздуха,
као једна опсена, па острво гу-
би на својим оштрим ивицама
и постаје нешто мекано што
се назире. И управо се ту отва-
ра простор истих таквих ми-
сли које траже баш такав,
скривен, недефинисан и за-
штићен поетски свет, за јасне,
готово хируршки прецизне
стихове – рекла је Јасмина
Топић.

Чарна Поповић је изјавила
да тренутно не прати савреме-
ну песничку продукцију, да је
више окренута класицима, те
она себе не може одредити на
савременој песничкој сцени.
Једноставно, она иде за оним
што је њој самој битно, како би
сачувала неке емоције.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ЛЕВИЈАТАН 20.00 20.00 20.00 20.00

МАМИЦА 20.00 20.00

Панчевачки рок састав „Ре-
зервни план” недавно је, у из-
дању „Лонгплеја”, објавио де-
би-албум под називом „Види
шта ћу ти рећи...”. На њему се
налази 10 нумера, а за песму
„Када се пробудим” снимљен
је и спот. Тај бенд постоји три
године и чине га Бојан Кошић
(вокал), Александар Травица
(гитара), Владимир Мандић
(бас), Бојан Илић (клавијату-
ра) и Зоран Галовић (бубањ). 

ДЕБИ-АЛБУМ „РЕЗЕРВНОГ ПЛАНА”

Види шта ћу ти рећи...

„Norrland” је назив новог
микс-издања Слобе Јованови-
ћа, које се почетком ове неде-
ље нашло на четвртом месту
топ-листе „Mixcloud Electroni-
ca / Dance”. У поднаслову ал-
бума Јовановић објашњава да
је реч о путовању, али не кроз
време, него кроз ум. Како оно
звучи, може се послушати на
www.mixcloud.com/tag/elec-
tronicadance/.

„NORRLAND” СЛОБЕ ЈОВАНОВИЋА

Путовање кроз ум

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

У свету бајки

Наша суграђанка Мирела Бо-
жић Јовановић, балерина Позо-
ришта на Теразијама, добитни-
ца је стипендије америчке шко-
ле „Џејкобс Пилоу”, захваљују-
ћи којој ће од 2. до 24. августа
бити у прилици да усавршава
своје играчко умеће у наведеној
школи у Масачусетсу.

Како је објаснила, пројекат
„Једанаест земаља” већ десет
година се реализује у Позори-
шту на Теразијама – једином
музичком позоришту на Бал-
кану. Учесници летње школе
„Џејкобс Пилоу” добијају мо-
гућност да се упознају с тех-
никама плеса, певања, глуме у
мјузиклу и сл.

Као једно од двоје стипенди-
ста из наше земље, Мирела Бо-
жић Јовановић ће се усаврша-
вати уз асистенцију реномира-
них светских кореографа из
области музичког позоришта.
Да подсетимо, прошле године
ту прилику је имала још једна
успешна Панчевка – балерина
Лидија Новаковић.

Као балерина Позоришта
на Теразијама, Мирела Божић
Јовановић наступа на тој сце-
ни већ шест сезона. Тренутно
је једна од најупосленијих
чланица ансамбла тог театра,
а ангажована је и у другим по-
зориштима, тако да игра у око

петнаест представа месечно.
Могли сте је видети у комади-
ма „Зона Замфирова”, „Неки
то воле вруће”, „Чикаго”,
„Продуценти”, „Цигани лете у
небо”, „Виктор/Викторија”,
„Женидба и удадба” и тако да-
ље, али и у многим филмови-
ма, серијама, рекламама, спо-
товима...

СТИПЕНДИЈА ЗА МИРЕЛУ БОЖИЋ ЈОВАНОВИЋ

Август у школи 
„Џејкобс Пилоу”

Ауторка чита песме из своје нове збирке

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

сана на интимне просторе и
промишљање догађаја који су
више или мање важни у ње-
ном животу – објаснио је Васа
Павковић.

Необично је то што се
„Острво с влагом” у старту по-
јавило у двојезичном, српско-
румунском издању. Песме
Чарне Поповић превела је
књижевница Еуђенија Балте-
ану, а збирку је објавила изда-
вачка кућа „Либертатеа”.
Према речима Еуђеније Бал-
теану, између Чарне и ње по-
стоји блискост у сензибилите-

ту и поетикама, тако да је са-
мо превођење било инспира-
тивно и одвијало се без поте-
шкоћа.

– Трудила сам се да превод
буде што ближи оригиналу,
али било је и непреводивих
речи, тако да сам у неким слу-
чајевима прибегавала препе-
ву и тиме дала неки свој печат
– рекла је Еуђенија Балтеану.

Васа Павковић је испричао
како му је Чарна Поповић
још након промоције своје
друге збирке („Бело блато”)
наговестила да већ има завр-

КОМАД ЗА ОСНОВЦЕ

О Нушићу, Сремцу 
и Ћопићу



У оквиру једнонедељног про-
грама под називом „Дани Ака-
демије уметности Београд у
Панчеву”, у понедељак, 2. фе-
бруара, у Народном музеју је
отворена изложба фотографи-
ја студената све четири године

катедре за фотографију Ака-
демије уметности.

Поставка подразумева до-
кументарне, лајф, модне и ре-
кламне фотографије, као и ра-
дове из домена фото-журна-
лизма. Посетиоцима су се
приликом отварања обратили
професор фотографије Милан
Радовановић, који се осврнуо
на рад и успех својих студена-
та, продекан за наставу проф.
др Светлана Безданов Гости-

мир и председник Академије
уметности Душан Ђоковић.

Два дана касније, у среду, 4.
фебруара, у склопу истог програ-
ма, публици су се представили
студенти четврте године с кате-
дре за глуму, коју води Горан Јев-
тић. Том приликом су одигране
Чеховљева приповетка „Давље-
ник” и две сцене из „Магбета”.

До краја недеље, тачније у
петак, 6. фебруара, од 19 сати,
у Музеју ће бити приређено и

филмско вече, на којем ће би-
ти приказани кратки филмо-
ви чији су аутори студенти ка-
тедре за филмску и ТВ монта-
жу. Гост вечери ће, поред про-
фесора ове катедре, бити и
студент Немања Младеновић,
победник конкурса „Филм за
60 секунди”. Његов филм „Re-
servoir Dogs” проглашен је за
најбољи и представљаће Ср-
бију на Међународном филм-
ском фестивалу у Лондону.

Монодрама „Петар” „Битеф
театра”, у режији Ане Григоро-
вић, према тексту Катарине
Николић и Жељка Хубача, из-
ведена је у среду, 28. јануара,
на сцени Културног центра
Панчева. Комад пре свега го-
вори о проблемима младих ко-
ји одрастају у дисфункционал-
ним породицама и суочени су
са стигматизацијом, искључи-
вањем и неразумевањем шире
друштвене заједнице. Настао
је као резултат сарадње и парт-
нерства између организације
„Sharikompaniet” из Стокхол-
ма и Друштва за анимацију и
развој дечјег драмског ствара-
лаштва из Београда успоста-
вљеног током реализације про-
јекта „Felicia”, а подржао га је
Шведски институт у оквиру
програма „Creative Force”.

Главни лик ове драме је
млади човек чија животна
прича почиње са оцем алкохо-

личаром, насилником и педо-
филом, у немаштини, несрећи
и уз сузе мајке која трпи зло-
стављање. Такав трагичан по-
четак некако природно тражи
свог трагичног јунака. У Петру
има нечег узвишеног и готово
хамлетовског, али околности,
друштво и реалност гурају га у
криминал и тежак преступ, је-
дан од најтежих. Он је, у су-
штини, само немоћно дете ко-
је покушава да реши озбиљан
проблем на инстинктиван на-
чин и у суштини жртвује себе
за добро других. Ипак, оно што
читавој причи даје позитиван
и охрабрујући тон, јесте његова
упорност у ресоцијализацији,
моћ да устане након пада и на-
стави своју животну причу у
неком новом смеру, другачи-
јем од оног лавиринта бола где
је начинио прве кораке.

Представа је изразито дру-
штвено ангажована, на један

добар начин. Млади гледаоци
лако могу препознати пробле-
ме у одрастању с којима се и
сами суочавају. Критичка
оштрица монодраме инди-
ректно је усмерена и ка зако-
нима и државним институци-
јама. Оне, наиме, немају добре
механизме за решавање про-
блема насиља у породици, због
чега се и може догодити да не-
ки млади Петар узме правду у
своје руке (и суноврати се у
понор с њом). Интересантно је
да су аутори инспирацију за
текст и судбину главног лика
пронашли у бројним интервју-
има који су направљени с мла-
дим људима из Васпитно-по-
правног дома у Крушевцу. На
тај начин главни лик је изгра-
ђен као нека врста мозаика у
којем се виде многи каменчи-
ћи истинитих животних иску-
става. Није лако скочити дале-
ко када се стоји у блату. Али

треба се суочити са собом и
другима и са свешћу о власти-
тој несавршености погледати у
очи друштву, које је и само да-
леко од идеалног, и након тога
отићи даље. Петар је то успео
и зато је основни утисак након
одгледаног комада оптими-
зам, упркос свему.

Главну улогу је с великим
успехом изнео наш млади су-
грађанин Младен Совиљ. Он
је одлично нијансирао све
преломе и промене у Петровој
души и задржао је апсолутну
пажњу публике током читавог
извођења. Треба рећи и то да
је читава представа отрежњу-
јућа и да осветљава проблем
малолетничке делинквенције
из једног новог, ширег и хума-
нијег угла. Након ње поглед
на „домце” више неће бити
исти. Све похвале за текст и
интерпретацију.

С. Ћ.

Четвртак, 5. фебруар 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 11. фебруара, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање „Шта се то деси па од добрих беба наста-
ну зли људи?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Бебологија” Линде Гедес. Имена добитника ћемо об-
јавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Татјана Ристић,

студенткиња 

књижевности

ККЊЊИИГГАА:: Не могу одоле-
ти искушењу да истак-
нем једног класичног
писца, без обзира на то
што толико савремених
списатеља и песника за-
служује да буде препо-
ручено. Ублажићу то бар
тиме што ћу се опреде-
лити за мање читан ро-
ман Гистава Флобера –
„Саламбу”. Спој исто-
ријске и љубавне приче,
проткан оријентом и
мистичношћу картагин-
ске митологије, обједињен
пишчевим величанственим
стилом, овај роман у ком ће
свако пронаћи нешто за себе
јесте доказ да компарација
треба да гласи: много, више,
највише, Флобер.

ААННИИММИИРРААННИИ  ФФИИЛЛММ:: Тре-
нутно је за награду „Оскар”
номинована „Песма мора”
(„Song of the Sea”), визуелно
веома обећавајуће остваре-
ње. Међутим, пошто је за-
сад тешко доступно, погле-
дајте и други филм исте
екипе из 2009. године, „Тај-
ну Келса” („The Secret of
Kells”), који лепотом свог
цртежа отвара магичан свет
средњовековних илумини-
саних рукописа и шаље про-
светитељску поруку да књи-
ге могу спасти свет.

ВВИИДДЕЕОО--ИИГГРРАА:: Намерно за
последњи избор узимам ме-

дијум који се данас налази
на самом рубу уметности,
ако је уопште и сматран
уметничким. У потреби да
га одбраним од оптужби за
тривијалност и непродухо-
вљеност, препоручила бих
свакоме ко је таквог мишље-
ња да одигра „Ботаникулу”
(„Botanicula”), видео-игру
чешког студија „Amanita
Design”. Она припада суп-
култури унутар овог медија
– тзв. инди играма, вероват-
но његовом најуметнички-
јем жанру. Визуелно потпу-
но очаравајућа, игра тка на-
ратив без једне једине речи,
а од играча очекује само јед-
но: да у себи пробуди дети-
њу радозналост. Атмосфера
је употпуњена специфичном
комбинацијом електронике,
акустике и измишљеног је-
зика чешког састава ДВА,
који би свакако био мој му-
зички избор.

Од класика 
до одбачењака

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић
www.pancevac-online.rs

Оног тренутка када сазна да
је трудна, свака жена поста-
је обузета мислима о живо-
ту који у њој почиње да се
развија. Исто тако је реаго-
вала и Линда Гедес, али бу-
дући да је она новинарка
магазина „New Scientist”,
имала је увид у најновија
истраживања о трудноћи и
развоју беба – занимљиве и
тачне одговоре на питања
која себи поставља свака
мајка. Оно што је била лич-
на потрага за незбуњујућим,
једноставним, практичним
и јасним одговорима на пи-
тања о трудноћи и бризи о
бебама прерасло је у веома
популарну недељну колум-
ну, а сада и у изврсну књигу.

„Бебологија” вам даје од-
говоре на свако питање ко-
је би вам могло пасти на
памет – од првих знакова
трудноће, начина исхране
током трудноће и планира-
ња порођаја до свега у вези
с првом бебином годином.

Ова књига не само што
је корисна већ је написана
забавно и с много разуме-
вања за све будуће родите-
ље који ће тек искусити
бројне непроспаване ноћи.
Завирите међу њене кори-
це и пронађите 150 кори-
сних одговора које иначе
не бисте знали где да по-
тражите.

„Бебологија” 
Линде Гедес

ПРЕДСТАВА О ПРОБЛЕМИМА ОДРАСТАЊА

Излазак из лавиринта бола

ДАНИ БЕОГРАДСКЕ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ

Фотографије, глума и филмско вече

Пресек: десет година
уметничког деловања
двоје аутора

О сагињању и 
усправном ходању,
о леђима као ослонцу
и хладном женском
торзу

Уметници Горски Кабадаја из
Панчева и Тамара Цветић, од-
недавно наша суграђанка,
приредили су изложбу скулп-
тура и акварела која ретко ко-
га оставља равнодушним.
Отворена је у понедељак, 2.
фебруара, у Галерији савре-
мене уметности, њен назив је
„Низ ЕКВ (емоције кроз вре-
ме)” и то је један од панчевач-
ких културних догађаја које
не треба пропустити (може се
погледати до 21. фебруара). 

Та поставка представља суму
десетогодишњег деловања дво-
је уметника и доноси њихове
емоције сагледане кроз дужи
низ година. Код Кабадаје се
оне крећу од најранијих, ин-
фантилних утисака сагледаних
кроз призму емотивно зреле
особе (Бетмен од пазла и метак
испуњен кликерима) до пита-
ња о личном интегритету и ре-
акција на друштвене околно-
сти (сагињање главе / усправно
„ходање”). Између тог сагиња-
ња и усправљања уплела су се
питања која тиште свакога од
нас – уколико одемо одавде,
хоћемо ли ходати усправно?
Ако пак останемо, хоћемо ли
вазда главу држати погнуто?
Отуда не чуди да се на цен-
тралном месту (у просторији
крај улаза) нашла скулптура
„Should I Stay or Should I Go

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА ГОРСКОГ КАБАДАЈЕ И ТАМАРЕ ЦВЕТИЋ

ШТА СЕ ЗБИВА СА ЕМОЦИЈАМА 
КРОЗ ВРЕМЕ?

Now”, која побуђује асоцијаци-
ју на Европску унију, са скулп-
турама поређаним по пепелу.

Тамара Цветић се у већој
мери позабавила темом му-
шко-женских односа и њу ре-
ализовала кроз скулптуре и
аквареле. Њен главни меди-
јум је метал. За ауторку је тај
материјал погодан за предста-
вљање мушких леђа, која суге-
ришу ослонац, али и осетљи-
вог женског торза, и што је по-
себно занимљиво – тела жене
у другом стању. Акварели су
код ње попут скица за скулп-
туре или пријатни ехо хлад-
них лимених „двојника”. 

– Ови радови су настајали
док сам студирала и после фа-
култета и тај стваралачки про-

цес код мене још није завршен.
Занима ме људско тело и како
поједини сегменти, када се из-
двоје од целине, делују поједи-
начно, као нова целина. Посеб-
но ми је било занимљиво да те-
ло, које је топло и меко, пред-
ставим користећи хладан и
груб материјал какав је лим –
објаснила је Тамара Цветић.

Будући да се баве „Емоција-
ма кроз време”, Горски Каба-
даја и Тамара Цветић истичу
сопствену везу, која је такође
уткана у ову поставку. Они су
се упознали у Шуматовачкој, у
школи цртања, и поново се
срели много година касније у
колонији „Теrrа” у Кикинди. У
међувремену, он је студирао
уметност у Венецији, где је и

магистрирао 2010. године,
док је она дипломирала вајар-
ство на Факултету ликовних
уметности у Београду. Тај пе-
риод и њихова заједничка
прича логично су постали део
ове изложбе.

Да подсетимо, Горски Каба-
даја је у новембру 2014. годи-
не освојио откупну награду
Салона Панчева. Он се тада
представио троделном скулп-
туром у теракоти под називом
„ЕКВ раст”, која је део „Низа
ЕКВ”. Уметник је тада нагла-
сио да су сви ти портрети на
неки начин његови аутопор-
трети, јер су то заправо ути-
сци, трагови и емоције што на
њега остављају људи с којима
се среће. 

Један од изложених радова



Избор панчевачке грације
за протеклу годину биће
одржан у суботу, 7. фебруа-
ра, у чувеном клубу „Купе”,
у организацији Фитнес клу-
ба „Флекс” и недељника
„Панчевац”.

Као и претходних година,
и овога пута је за све љуби-
теље грациозне женске ле-
поте обезбеђен незабораван
провод уз добре ди-џејеве,
саксофонисте, мушке фит-
нес играче, као и незаборав-
не фитнес играчице од ко-
јих застаје дах свима.

И још нешто – за девојке
је улаз бесплатан. Ј. Ф.

ДРУШТВО

Активисти огранка Црвеног
крста Долово започели су
прошлог викенда акцију зим-
ских предавања, која ће бити
одржавана сваког другог ви-
кенда, а у суботу, 31. јануара,
у сали локалне Месне зајед-
нице одржано је предавање из
области гинекологије.

Идеја доловачких хуманих
волонтера је да у зимским да-
нима, када су мештани махом
код куће, започну низ едука-
тивних предавања у намери
да пробуде свест код својих
суграђана, пре свега о здрав-
ственим проблемима који се
често појављују, а на њих се не
реагује адекватно и на време.
Гост-предавач првог викенда
био је гинеколог Тихомир
Златановски, који је пред ви-
ше од педесетак окупљених,
већином жена, скренуо пажњу
на проблеме у својој струци,
са акцентом на малигна обо-
љења, као и на значај превен-
тивних гинеколошких прегле-
да. Доловке одскоро то могу
да ураде и у својој матичној
амбуланти, јер гинеколог из
Дома здравља долази два пута
месечно.

У име домаћина, госте је
поздравила Мира Јовановић,
вишедеценијски активиста
Црвеног крста, која је као
здравствени радник искори-
стила своје знање и искуство и
годинама се трудила да по-
могне својим мештанима.
Она је истакла да је нови огра-

нак Црвеног крста формиран
крајем прошле године, а да он
обухвата све сфере деловања

хуманитарних активиста. Та-
ко ће убудуће кроз рад овог
огранка бити обједињени да-
валаштво крви, здравствено-
социјални тим и тим за еле-
ментарне непогоде. Чланови
огранка су одржали већ неко-
лико састанака, уприличена је
једна акција давалаштва крви,
а поменуте едукације су про-
истекле управо из доброг и
координираног рада тимова.

Планирано је да се у наред-
ном периоду, током зимских
месеци, организују слична
дружења са стручњацима из
области здравства. Своја иску-
ства с Доловцима већ среди-
ном фебруара поделиће ну-
трициониста, а затим ће исто
крајем месеца урадити и пе-
дијатар. Н. Р.

Повереник за информације
од јавног значаја и заштитник
права грађана упозорили су да
извршитељи и надлежни др-
жавни органи не поступају у
складу са законом када је реч
о прикупљању података о гра-
ђанима и санкцијама за оне
који не плате казне за прекр-
шаје.

Повереник је скренуо па-
жњу Комори извршитеља да
њени припадници супротно
Закону о заштити података о
личности и без пристанка об-
рађују податке о личностима
дужника (имена и презимена,
адресе, висина дугова). При-
том као правни основ за то на-
воде Правилник о садржини и
начину подношења захтева
Комори извршитеља, иако је
реч о акту који је та иста ко-
мора донела!?

„Тај правилник је донет на
начин и под околностима које
су у супротности са одредбама
Закона о извршењу и обезбе-
ђењу. Осим тога, с његовом
применом се започело су-
протно Уставу, пре него што је
објављен”, наводи се у упозо-
рењу повереника за информа-
ције од јавног значаја.

С друге стране, заштитник
грађана је затражио од Устав-
ног суда да оцени уставност од-
редби Закона о прекршајима
на основу којих се онима који
не плате прекршајну казну за-
брањује да добијају дозволе и
уверења, региструју правна ли-
ца и да им се врате одузета
лична и друга документа.

Заштитник права грађана је
подсетио да се применом
спорних одредби чије преи-
спитивање тражи, лицима ко-
ја не плате казну онемогућава
и да путују у иностранство,
региструју аутомобиле и до-
бију дозволу да адаптирају
стан или кућу итд.

На тај начин се грађанима
онемогућава или ускраћује
остваривање мноштва људ-
ских права из здравственог и
социјалног осигурања, имо-
винских права и слобода кре-
тања и предузетништва а да то
није неопходно.

„Ускраћивање неких од тих
права, као што је слобода
предузетништва, чак може
онемогућити човека да заради
новац да плати казну”, пише
поред осталог у саопштењу за-
штитника права грађана.

М. Г.
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Човек се враћа с посла умо-
ран, сит свега, са зебњом. Уз
преслишавање и аутоцензуру,
јер већ сутра или неког дана
иза тог сутра можда неће бити
прилике за оправдања. Неза-
послених је све више.

Из збродолисаних мисли
тргне га граја. Травњак ис-
пред зграде, на трави зинзов,
разбацани осмак или је први
средње, лема згрченог клин-
ца, ђака трећег основне уврх
главе. Два песницом, а онда
ногом, наизменично. Около
навијачи свих узраста, дерани
од седам до петнаест година.
Свима забавно осим немоћ-
ном, с торбом на леђима,
склупчаном на трави.

– Доста је, децо, ајде разлаз!
Како те, бре, није срамота, би-
јеш слабије од себе. Баш си хе-
рој – израња му негде између
приватизације, неизвесне пла-
те и празног фрижидера.

– Ш’а је матори, ко те...! Ко-
ји се мешаш, немој да ти по-
кажемо – преко рамена ће
зинзов, уз успорене ударце и
кукњаву основца.

Кибицери полако развлаче
круг, неки одлазе уз изненад-
ну бујицу с једног од прозора
на трећем спрату.

– Шта је, мајмуне? Смета
ти што се деца лепо играју?
Немој ја да ти сиђем, гулан-
феру, воајеру један, педофи-
лу, знам ја такве. Дечија игра
му смета... – грми човек, ка-
сније је сазнао – отац главног
играча, скида свеце и глагољи
фамилију.

Човек пушта рукав силеџи-
је и покуњено и посрамљено
нестаје кроз улаз на коме ин-
терфон не ради.

Центар, парк, један од оних
топлих зимских дана. Мали-
шани ужурбани око тобогана
и пењалица, понеко падне на
меке плоче. Оне најмлађе ма-
ме водају за руку и гласно их
васпитавају пред светом, кад
већ не стижу код куће. Стари-
ји се сналазе сами.

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА У ДОЛОВУ

Зимске здравствене
едукације

УПОЗОРЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Крше се права грађана

На наслону клупе, чизмица
упртих у место предвиђено за
седење, седе две мало попу-
њеније маме, дуване и дива-
не. Мало о комшиницама, па
о докторима, о васпитачица-
ма и наставницима.

– Је л’ би могла да ми на-
кратко позајмиш Милицу? – с
једном ногом на клупи, у по-
четној фази намештања доњег
дела тела на наслон, упита
придошлица.

– Знаш, пензоси примили
цркавицу, опасна гужва у бан-
ци – каже жена.

– И шта ће ти Милица? –
пита мама.

– Па, кад се појавим с њом,
и још ако мало заплаче, ето
мене на шалтеру пре матора-
ца. Е, стварно, навале као да
ће смак света, као да су то не-
ке паре. И ко да их неко бије
по ушима да одмах плате и
рачуне... – наставља жена.

Маторци у пролазу, онако ис-
под ока, ваљда пребирају по ме-
морији, кибицују жене на на-
слону и нестају уз понеки осврт.

– Слушај, Милице, душо.
Идеш сада са тетом и када ти
она стисне руку, ти се прави да
плачеш. Што гласније можеш.
Ма, имаш времена да се
играш, ајд сада... – учи је мама.

У аутобус може на снагу,
преко нејачи и старих, на било
која врата, уз доказ да два или
више тела могу у истом тренут-
ку бити на истом месту. Код
доктора може уз оно: „Само не-
што да питам”, или уз крајњи
безобразлук, односно ако неко-
га од особља познајете – преко
реда. Али у кафани се зна ред.
Само је кафана све мање.

– Ма, шта он мени! Дипло-
миран, ајде! Па шта? Јаки бе-
ли бубрези! Ја сам, бре, за њих
доктор наука и Иво Андрић и
Никола Тесла. Неки шефчић
мени да држи вакелу. Ја њи-
хов посо увек могу да урадим,
они мој никад, нема теорије –
одлучан је човек.

Четвртаст кафански сто,
око њега круг пајтоса, а чаше
и флаше погубиле симетрије и
логику. Монолог све гласнији,

одобравање некако једногла-
сно, уз обавезно куцкање и:
„Ајд, уздравље, они мени, ко
да се на леђа закопчавам”.

После пете, можда је била
шеста, несуђени доктор наука
плаћа и одлази.

– ’Си га чуо? Е, баш је паме-
тан, па ја сам за њега велемај-
стор. И шта се наврзо на ди-
пломце, школовали се људи.
Ма, нема он појма. Ја сваког
од њих могу у џеп да ставим.
Па ми зарађујемо плате, они
су тотални готовани, појма
немају. А нема ни он – комен-
тарише посматрач.

Куцкање, оговарање прет-
ходника све док се неко наред-
ни не окуражи да плати и оде.

А у аутобусу гужва. Бака по-
грбљена, ни за шипку, ни за
држаче, ни за седиште да се
ухвати.

– Нема више каваљера – ка-
же некако у браду.

– Има, има, стара, само ме-
ста нема – шеретски ће удобно
заваљени момак иза шофера.

С. Зенг

Будући да ирски плес ни
данас није много заступљен
у Србији, наш суграђанин
Марко Мићић, који је још
давне 1999. године видео
фасцинантни шоу „Ривер-
денс” на телевизији, имао је
много потешкоћа да почне
да бави њиме.

Учећи кораке које је гле-
дао на снимцима, био је сам
свој наставник и 2002. годи-
не је основао прву трупу
овог плеса код нас, под име-
ном „Келтик ритам”. После
годину дана завршио је
Средњу балетску школу
„Лујо Давичо” у Београду и
постао део сталне поставе

Националног ансамбла „Ко-
ло”. То га није спречило да
и даље покушава да оствари
свој ирски сан, па је кон-
стантно слао своју биогра-
фију многим светски позна-
тим трупама.

– Коначно сам 2009. го-
дине добио одговор од ком-
паније „Ceol Chiarrai Pro-
ductions” из Ирске, те сам
тада отишао тамо у двоне-
дељни камп, а када се он за-
вршио, рекли су ми да су за-
интересовани за то да ра-
дим као један од њихових
плесача. После само годину
дана имао сам прву турнеју
с њима у Дубаију, а тај шоу
се звао „Dance of Desire”.
Компанија има неколико
програма, тако да сам ка-
сније радио на турнеји „The
Spirit of Ireland”, која се из-

води највише по Европи –
рекао је Мићић.

Наступао је у Немачкој,
Аустрији, Швајцарској, Ру-
сији, Америци, Уједињеним
Емиратима, Јужноафричкој
Републици и Ирској. Каже
да је готово свуда овај плес
прихваћенији и познатији
него код нас.

– Најинтересантнији на-
ступ сам имао у Хамбургу,
где је сцена била поставље-
на у шатору, а публика је, уз
представу, могла да ужива и
у храни и пићу. Издвајам га
и зато што сам тада први
пут наступио као солиста –
објашњава Мићић.

Једним од својих највећих
успеха сматра то што је био
међу одабраним учесници-
ма „Риверденс мастеркласа”
и као њихов члан у Даблину
је допринео обарању свет-
ског рекорда у најдужој ли-
нији ирских плесача. Због
плесачке каријере која је ве-
ома кратка и огромне жеље
да нашој земљи приближи
овај плес, отворио је школу
под називом Прва академија
ирског плеса РИДАС, са се-
диштем у Панчеву, али се
најважнији часови одвијају у
Београду. Има подршку Ам-
басаде Ирске у Грчкој, као и
ирског конзулата у Србији.

Марко је овом приликом
најавио наступ полазника
његове школе, који ће бити
одржан у Културном центру
у марту. С. Првуљ

НАШ ГОСТ: МАРКО МИЋИЋ, ПЛЕСАЧ

Ирским покретима
кроз живот

ЗАХВАЛНОСТ ЛЕКАРИМА 

СТОМАТОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

Ентузијазам 
и професионалност

Стоматолошка служба До-
ма здравља Панчево ради у
изузетно тешкој финансиј-
ској ситуацији, али с много
ентузијазма, професионал-
но, коректно, тачно, уредно
и у пријатној радној атмос-

фери. Посебно захваљујем
др Славку Прванову, др Не-
бојши Стојадиновићу и се-
стри Анкици.

Мирјана Мраовић, 

пензионерка

У СУБОТУ, У „КУПЕУ”

Избор нове грације

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА 

ПАНЧЕВО СУ И ПАНЧЕВЦИ



„Сузукијев” модел „свифт”
који се производио до 2003.
године је возило које вас не-
ће импресионирати на први
поглед. Али ако тражите
јефтин, поуздан и квалите-
тан аутомобил, управо чита-
те о њему. Хечбек верзија,
за разлику од лимузинске,
веома је мали аутомобил,
који представља идеално
решење за град. Као и спо-
љашњост, и ентеријер је
прилично једноставан и не-
занимљив, као и додатна
опрема која се може наћи у
„свифту”.

Палета мотора почиње
једнолитарским бензинцем
од 56 „коња”. Други по сна-
зи је агрегат од 1.300 кубика

и 67 коњских снага, док је
најјача верзија од округло
сто „коња” намењена воза-
чима који имају спортске
амбиције. Мотори су при-
лично лењи, али треба иста-
ћи и њихову економичност.
Најслабији ће са умереним
гасом трошити свега четири

литра на сто километара.
Па шта је онда препорука за
куповину? Поузданост пре
свега.

Власници овог аутомоби-
ла нису чести посетиоци
сервиса. Када већ говоримо
о одржавању, напомињемо
да су делови генерално јеф-
тини и за „мали сервис” ће-
те потрошити око пет хиља-
да динара, док је замена
шпанера и каишева дупло
скупља. При куповини по-
ловњака обратите пажњу на
корозију лимарије, јер она
није реткост на возилима
која се не одржавају. Тако
ћете одмах знати какав је
однос власника према ауто-
мобилу који продаје.

Од „свифта” не очекујте
ништа спектакуларно и на
њега гледајте као на аутомо-
бил погодан за возача-по-
четника, с перформансама
које одговарају прописима о
односу тежине и снаге вози-
ла на основу Закона о без-
бедности саобраћаја.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - - 

Дело Пјера Драјфуса

Претеча моноволумена

Током свог постојања ауто-
-индустрија је произвела мно-
ге аутомобиле који су по ино-
вативности, перформансама
или дизајну остали упамћени
и заузимају посебно место у
историји. „Рено 4” свакако
није најлепши, савршен или
луксузан аутомобил, али је
оставио траг.

Аутомобил за све терене
Идеја о новом аутомобилу ко-
ји ће бити „Реноов” адут на тр-
жишту што су већ у доброј ме-
ри заузели „ситроен 2ЦВ”
(„спачек”), „буба” и „мини”,
настала је у глави тадашњег
шефа француске фабрике
Пјера Драјфуса. Он је својим
инжењерима предочио потре-
бу за путничким аутомобилом
малих димензија, достојном
заменом за модел 4ЦВ, који се
производио од 1947. до 1961.

Та одлука је донета још
1958. године, када је и почео
развојни пројекат возила које
ће, поред путничке, имати и
улогу комерцијалног односно
транспортног аутомобила. Го-
дину дана касније усвојена су
дизајнерска и техничка реше-
ња која је требало усавршити.
Након две године, тачније
1961, званично је произведен
први „рено 4”. Покретао га је

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

ЗАСЛУЖЕНО МЕСТО НА ВЕЧНОЈ ЛИСТИ

мотор од 450 „кубика”, веома
скромне снаге.

Дизајном је одскакао од ве-
ћине тадашњих аутомобила и
може се рећи да је по концеп-
ту први моноволумен. Главне
карактеристике су свакако би-
ле меко ослањање и независно
вешање, што је „четворци”
омогућавало да се лако креће
по лошем и неравном терену.
Да су теренске могућности ау-

томобила биле веома битан
захтев Пјера Драјфуса, говори
и чињеница да је током разво-
ја произведено десетак прото-
типова, који су тестирани на
различитим подлогама и у ви-
ше климатских услова.

Први модели су заправо но-
сили ознаку Р3 и Р4, а разлика
између аутомобила била је у
опреми и моторима. Назив „ре-
но 4” аутомобил је добио 1965,
а промене на возилу нису биле
само када је реч о имену – фа-
брика у нов модел уграђује по-
бољшане кочнице, бољи систем
грејања и вентилације кабине и
повећава размак између пред-
њих точкова. Већ годину дана
касније производи се и милио-
нити примерак.

Крај у Словенији
Француска фабрика се ту не
зауставља и наставља развој
свог најпопуларнијег модела.
Битне измене у механици и
дизајну се бележе 1968, а 1972.
настаје и верзија ТЛ, која је
позната и нашим возачима.
Радна запремина код ТЛ-а је

ИДЕАЛАН ЗА ПОЧЕТНИКЕ

повећана на 845 кубних цен-
тиметара. Мотор је имао снагу
од 34 коњске снаге, а мењач је
замењен синхронизованом че-
творостепеном трансмисијом
из модела „рено 6”. Верзије ау-
томобила какве виђамо и да-
нас на улици изашле су из про-
изводних погона 1975. године.
Резервоар је с дотадашњих
двадесет шест литара повећан
на 34 и сигурносни појасеви су
постали стандардна опрема у
„четворци”.

Већ од следеће године у све
четворке се, као електрогенера-
тор, уграђује алтернатор. Све
оштрији законски прописи у
погледу безбедности возила на-
метнули су примену нових тех-
ничких решења. Од 1977. годи-
не унапређен је кочиони систем
преласком на двокружни си-
стем кочења. Возила произве-
дена у западној Европи добила
су аутоматске сигурносне поја-
севе, грејаче задњег стакла, на-
слоне за главу и светла за во-
жњу уназад. Године 1979. лан-
сиран је модел „рено 4 ГТЛ”. Тај
модел има четвороцилиндрич-
ни мотор радне запремине
1.108 цц, који развија 34 кс при
4.000 о/мин и обртни момент
од 73,5 Nm при 2.500 о/мин.
Посебну пажњу је побудио због
своје изузетне економичности,
пошто потрошња горива износи
5,4 литра на сто километара.

Млађим читаоцима можда
није познат податак да је
1974. године почела произ-
водња тог аутомобила и код
нас, у тадашњој СФРЈ. Лицен-
ца је била додељена фабрици
ИМВ – Индустрији моторних
возила из Новог Места у Сло-
венији. Практично, све „че-
творке” које се и данас у вели-
ком броју могу срести на на-
шим улицама рођене су у Но-
вом Месту. Производња у Сло-
венији и Мароку трајала је све
до 1994. године. Од настанка
па до тада произведена су
8.135.424 примерка, због чега
„рено 4” заузима треће место
на листи најпродаванијих ау-
томобила у историји.

Електрична пумпа је један од
виталних елемената у систе-
му за убризгавање горива. То
је оклопљена ваљкаста пумпа
са електричним мотором који
је перманентно потопљен у
гориво. Она увек обезбеђује
више горива него што су мак-
сималне потребе мотора, тако
да се притисак у систему го-
рива може одржавати без об-
зира на радне околности. Рад-
ни век пумпе је дуг, мада некe
навике возача доводе до ње-
ног квара.

Као што смо навели, пумпа
је потопљена у гориво, које
има и улогу „расхладне теч-
ности”, па дуге вожње на ре-
зерви, као и сипање недовољ-
не количине горива у резерво-
ар знатно скраћују радни век
елекричне пумпе. „Ауторе-
монт Пивашевић” саветује во-
зачима да уколико чују нека-
рактеристичан звук пумпе из
резервоара, одмах посете сер-
вис, јер је питање времена ка-
да ће пумпа да откаже и ауто-
мобил да стане.

Поред поменутог звука који
неисправна пумпа производи,
показатељи неисправности тог
електричног уређаја могу бити
и неправилан рад и смањена

„РЕЗЕРВА” КОБНА ПО ЕЛЕКТРОПУМПУ

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

Лош квалитет горива односно
нечистоће у њему негативно
утичу на све елементе у систе-
му за убризгавање, па тако и
на пумпу, која повлачи сав та-
лог са дна резервоара.

Филтер за гориво, који се
налази у склопу пумпе, на тај
начин се запуши и немогућ је
добар проток. Тако се она до-
датно оптерећује и доводи се
у питање њен радни век. Због
ове појаве сервисери из „Ау-
торемонта Пивашевић” саве-
тују да се резервоар перио-
дично чисти од талога. Уко-
лико до квара на пумпи ипак
дође, није препоручљива по-
правка, већ уградња нове и
оригиналне, јер искључиво
тако можете бити сигурни у
исправност возила.

Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

У ауто-перионицама у Сан
Франциску је забрањено
брисање аутомобила доњим
вешом.

У Јапану ће и сувозач који је
трезан добити казну уколико је
возач под дејством алкохола.

У америчким државама Ка-
лифорнији и Тенесију за-
брањено је убијати животи-
ње из аутомобила, осим ако
та животиња није кит.

Уколико летујете на Кипру
и желите да изнајмите ауто-
мобил, добро би било да
знате да је на том острву за-
брањено да једете и пијете
током вожње.

У Швајцарској немојте да
перете аутомобил недељом
уколико не желите да пла-
тите казну. Образложење тог
закона је да се људи послед-
њег дана у седмици одмара-
ју и да већини смета бука.  

ЗАКОН ЈЕ ЗАКОН

снага, што је карактеристично
за старије моделе аутомобила
с механичким убризгавањем
горива. Уколико вам се и деси
квар, најбоље решење је заме-
на пумпе. Нестручни сервисер
и део који није оригиналан ни-
су решење – кажу у „Ауторе-
монту”.

Дешавало се да власници
сами замене овај део оним ко-
ји је полован и не одговара
спецификацији аутомобила.
На пример, у резервоар по-
ставе пумпу која има прити-
сак од три бара, а за њихов ау-
томобил је препоручен уређај
који испоручује притисак од
само једног бара. Тиме се до-
бија веће потрошња, што и
није толико страшнo с обзи-
ром чињеницу да ће због ве-
ћег притиска остали делови у
систему бити знатно оптере-

ћенији јер нису конструиса-
ни за рад под већим прити-
ском. То може довести до по-
пуштања регулатора горива,
а бензин ће почети да цури.

Четвртак, 5. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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НОВИ „ПУНТО”, НОВА НИЖА ЦЕНА
„Ауторемонт Пивашевић” у сво-
јој понуди издваја нови „пунто”
по јединственој цени од 8.890
евра уклјучујући и ПДВ.

Овај аутомовил можете купи-
ти и путем кредита „Креди агри-
кол” банке уз веома повољне
услове. Такође, купцима је дата
могућност да уз купљено возило
фабричку гаранцију продуже
пакетом додатне заштите „Ma-
ximum care” и то до 5 година.

Искористите прилику и по-
сетите продајни салон „Ауто-
ремонта Пивашевић”.

Крените на одмор новим ко-
лима!



ВЕКТРА 1991. годиште,
регистрован, 1.6 бензин,
плин, добра, повољно.
065/987-27-24. (СМС)

ПРОДАЈЕМ фијат брава,
2001, 1,6 металик, реги-
строван септембар.
064/458-24-48. (СМС)

ФИЈАТ пунто, класик,
2010. годиште, власник,
46.000 км, бензин/гас-
, цена 2.850. 065/370-98-
30. (188693)

ФИЈАТ брава, 1996, реги-
строван, 19 Д, власник, у
добром стању. 060/504-
44-90. (188911)

ПЕЖО 407 SW, 1.6 ХДИ,
2005, панорама кров, на
име. 064/508-60-40.
(188945)

ГОЛФ 2 и опел кадет на
продају. Тел. 312-443.
(188966)

ГОЛФ 4, 2002 ТДИ, пето-
ра врата, 66 кв, редовно
сервисиран, власник,
3.400 евра. 064/949-57-
44. (188982)

ФИЈАТ улисе 2.1 ТД,
1996, регистрован до
октобра, седам седишта,
1.500 евра. 063/802-58-
36. (189021)

ФОРД ескорт 1.3, с пли-
ном, 1991. годиште, 550
евра. 060/383-40-41.
(189041)

ОПЕЛ вектра 1992. годи-
ште, 1.6 с плином, 600
евра. 060/383-40-41.
(189041)

ГОЛФ 2, регистрован,

исправан, атестиран гас, 5

В, 4 Б, металик, власник.

061/162-34-63. (189076)

ДЕЛОВИ за сва фијат
возила, повољно, Жељко,
Омољица. 063/807-24-67.
(189079)

МЕГАН 1.5 ДЦИ екстрим,
2008, одличан, 165.000
км. 064/214-30-66.
(189102)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у
деловима, најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (189113)

ГОЛФ 2, 1989, 1.3, 3 В,
плин, није регистрован,
550. 065/809-11-83.
(189118)

ФИЈАТ браво 1.6 и, 2000.
годиште, плин, алу фел-
не, металик одличан.
065/910-35-35. (189172)

АУДИ А 4, 1.6 и, 1995,
лимузина, алу фелне,
ксненони, одилчан.
066/123-646. (1891729

П Р О Д А Ј А / З А М Е Н А
застава 101, 2000. годи-
ште, исправан, у возном
стању, нов акумулатор,
добре гуме, нерегистро-
ван. 064/324-11-17.
(189188)

ОПЕЛ астра 1.6, 1999.
годиште, бензин, плин,
секвент. Тел. 063/879-32-
57. (189164)

ЛАДА ваз 112, 1.500, 16 В,
бензинац, 2004. Цена
повољна. 063/813-29-42.
(189221)

ГОЛФ 2, дизел, 1987.
годиште, продајем.
063/372-443. (189266)

ЈУГО корал ин 1.1, 2006,
атестиран плин, металик
црвен. 064/142-55-93.
(189243)

ГОЛФ 4 ТДИ, 1.9 шибер,
фул опрема, 2002. годи-
ште. 063/779-17-30.
(189326)

ГОЛФ 3, немац, 1996.
годиште, увезен 2004,
власник, без улагања.
063/843-59-06. (1989273)

СЕАТ ибица 1.4 дизел,
2003, регистрован.
061/254-73-76. (189278)

СИТРОЕН Ц 3, 2005,
петора врата, клима, сив,
власник. 065/455-07-08.
(189278)

ПАСАТ Б 3, караван, бен-
зин + плин, 1.050 евра.
064/240-67-56. (189285)

ШКОДА фелиција 1.3, у
деловима. 064/327-60-52.
(189289)

ГОЛФ 4, караван, 2001.
годиште, 1.9 ТДИ, клима,
подизачи, зедер, велики
сервис. 063/731-11-58.
(189295)

КАДЕТ 1.3, лимузина,
1987, прва боја, изузетно
очуван. 064/130-36-02.
(189306)

СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, абарт опрема, кожа,
дигитална клима, троја
врата. 064/130-36-02.
(189306)

ПУНТО 3, 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, први вла-
сник, динамик опрема.
064/130-36-02. (189306)

АСТРА Г 2.0 ДТИ, 2001,
петора врата, лимузина
аутоматик, 1.850 евра.
064/300-40-01. (189308)

ОПЕЛ корса 1.0, 2002, 3
В, бела, регистрован до
IX. 063/815-69-39,
013/632-008. (189336)

СТИЛО 1.6, 2002, 5 В,
регистрован до VII.
063/815-69-39, 013/632-
008. (1189336)

ПРОДАЈЕМ логан, 2006,
први власник, сервисна
књижица, фул опрема,
бензинац. 069/235-22-68.
(189338)

ПАСАТ 1.8, 1992. годи-
ште, регистрован, 900
евра, може замена.
061/187-99-87. (189349)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 - 500

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (188947)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хава-
рисаних, неисправних.
066/409-991, 063/782-82-
69. (187539)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправ-
них, исправних, хавари-
саних, продаја половних,
резервних делова, ауто-
механичарске услуге.
064/552-31-19, 069/203-
00-44. (187538)

КУПУЈЕМ све врсте
половних, страних и
хаварисаних аутомобила
и продајем половне дело-
ве. 063/110-68-87.
(189365)

КУПУЈЕМ аута у било
ком стању од 80 до 600
евра, долазим на позив.
062/193-36-05. (189297)

КУПУЈЕМ исправна и
неисправна хаварисана и
страна кола од 90 до 700
евра. Долазим на позив.
063/165-83-75. (189297)

ЧЕТВОРЕДНИ шпартач с
кутијама за ђубре.
064/303-28-94, Качарево.
(188930)

БЕРАЧ змај 223, прико-
лица лозница, пета зона и
самоходни круњач куку-
руза. 064/264-06-57.
(189111)

ИЗДАЈЕМ гаражу у цен-
тру. 064/850-70-69.
(188913)

ИЗДАЈЕМ гаражу од 34
м2, на Содари, у Савској.
Цена 2.000 динара.
063/882-42-30. (189078)

ГАРАЖУ издајем, дуплу,
испод зграде. Струја, гре-
јање гратис, Тесла.
061/225-16-43. (189364)

ТВ половни из увоза 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (189052)

ПРОДАЈЕМ рачунар пен-
тијум 4. 065/583-385.
(188893)

ВЕШ-МАШИНЕ, ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(189140)

ДЕБЕЛА свиња на прода-
ју, квалитет, повољно.
013/632-581. (СМС)

ПРОДАЈЕМ овце и овна,
вреди погледати.
063/323-631. (СМС)

ПРОДАЈЕМ фискалну
касу, комтрејд, повољно
или мењам. 069/275-73-
94. (СМС)

ПРОДАЈЕМ овце и овна,
вреди погледати.
063/323-631. (СМС)

СВИЊЕ дебеле продајем.
372-768, 064/172-44-10.
(188075)

ПРЕОСТАЛО багремово
дрво на продају. 060/603-
32-32. (188501)

СВЕ за 100 евра, крека +
шпорет. 062/182-32-81.
(188923)

ПРАСАД и јагњад на про-
дају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ.
Повољно и квалитетно.
064/997-79-09. (188946)

ДРВЕНА сталажа, прико-
лица за чамце, ражањ
окретач, кухињски бојле-
ри, трињаре. 064/206-51-
20. (188957)

КАЉЕНО стакло 10 мм,
стопсол зелени 123 х 155
и 123 х 123, вакуум,
повољно. 063/756-66-45.
(188954)

ПРОДАЈЕМ металну
тезгу и орахову грађу.
013/367-064, 063/730-69-
73. (188960)

ПРОДАЈЕМ тросед мојца,
трпезаријски сто са ста-
клом, ТВ сточић.
063/281-150. (188961)

КУПОПРОДАЈА ремонто-

ваних ТА пећи, достава,

монтирање, гаранција.

061/137-98-10. (188962)
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ЈЕФТИНО, скоро ново,
женски плетени мантил
бр. 46 и мушки гуњ,
крзнени прслук. 013/811-
082. (188980)

ПРОДАЈЕМ ЦО-2 апарат
коришћен јако мало као
нов, 300 евра, фиксно.
064/179-26-60. (189016)

ПРОДАЈЕМ тучане ради-
јаторе, марке липовица,
110 ребара, 330 евра.
065/828-60-64. (189050)

ПРОДАЈЕМ два троседа и
фотељу црвене боје, очу-
вано и јефтино. 063/386-
277. (189055)

ПРОДАЈЕМ кошнице ЛР,
са пчелама. 064/149-68-
35. (189032)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто +
шест столица, спаваћу
собу, комбиновани фри-
жидер, дечја колица,
телевизоре, двоседе,
електрични шпорет, сто +
четири столице, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе...
разно. 063/107-78-66. (Ф)

ПРОДАЈЕМ две мешали-
це за бетон. 064/305-73-
01. (189058)

АЛУМИНИЈУМСКА вра-
та, више димензија, нова,
полузастакљена, хладан
профил, само 130 евра.
064/247-77-69. (189059)

ХОНДА агрегат, плински
шпорет горење. 062/600-
365. (189064)

СТЕПЕНИШТА храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда/монтирање.
063/732-82-16. (189067)

НА ПРОДАЈУ нов рибњак
са цевима и пумпом, 130
х 80 цм, висина 118 цм /
71 цм, са ногарима.
013/370-165. (189071)

ПРОДАЈЕМ шиваћу
машину багат 814 елек-
тро, ножна, исправна.
064/369-75-84, Рада.
(189082)

РАСПРОДАЈА кока носи-
ља у пуној носивости са
фарме „Дабић” у Панче-
ву, по цени од 150 динара
по комаду. Упис вршимо
за 14. фебруар 2015.
године. Тел. 013/377-901.
(189105)

НА ПРОДАЈУ собни
бицикл, кревет за масажу.
064/152-08-90. (189107)

ХАРМОНИКА врата 3 х
2,3 метра, повољно.
065/241-09-52. (189136)

ХИТНО продајем дечју
собу комплет за двоје,
фотеља, сто за дневни
боравак, витриницу за ТВ.
063/709-53-13, 362-041.
(189148)

РХ 803 А елиптик, трена-
жер. Тел. 063/879-32-57.
(189164)

КАМИН алфа, тучани,
коришћен три зиме,
одличан. 063/808-95-53.
(189165)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (189168)

ПРОДАЈЕМ сеф велики,
самостојећи. Тел. 310-
251. (189218)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х

2,80 мотор меркукр 40 кс.

060/312-90-00. (189178)

ЈЕФТИНО, ел. шпорет,

сто и столице, лежај,

телевизор, сточић, тепих.

064/276-09-54. (189176)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,

проестала дрва, угаљ и

врата. 062/277-467.

(189179)

МОТОР за чамац на про-

дају, 4-томос, дуга чизма.

064/324-11-17. (189118)

ИНВАЛИДСКА склопива

колица, сто компјутер-

ски, кухињски, бутан

боца, сточићи, хармони-

ка. 064/157-97-07,

063/874-57-56. (189180)

ПРОДАЈЕМ преостала
букова дрва, сечем и
цепам. 063/822-97-26,
064/271-56-57. (189182)

БРИКЕТ, 4.400 динара,
буков, калоричан, џако-
ви, достава. 064/482-65-
53. (189162)

ПРОДАЈЕМ штил 064,
долмар, шиваћа машина
неки и сингер. 063/118-
70-80. (189228)

ФРАНЦУСКИ лежај, дво-
сед, тросед, каучеви,
брачни кревет, регал, ТВ
сточић, писаћи сто,
орман, ТВ, веш-машине,
фрижидери, замрзивачи,
кухињски висећи елемен-
ти, шиваћа, усисивач,
трпезаријски сто са сто-
лицама, бојлер 80 л. Тел.
342-689, 063/861-82-66.
(189252)

КАВКАСКИ овчар, штен-
ци снажног костура и
крупне главе. 060/444-55-
03. (189271)

АЗИЈАТИ, штенци од
крупних и оштрих роди-
теља, вакцинисани.
060/444-55-01. (189271)

ПРОДАЈЕМ сув храст,
цер, багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364-310.
(189403)

ПРОДАЈЕМ балирано
сено, ораховачу, експан-
зиони судови за централ-
но грејање. 064/611-37-
09. (189324)

БРИКЕТ, преостали, ефи-
касан, висококалоричан
од храста, без пепела,
кубик 4.000 РСД. Тел.
061/296-91-67. (и)

ПРАСИЋИ, јагaњци, сви-
ње, могућност клања и
печења. 064/290-50-29,
060/037-11-96. (189335)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушили-
це, фрижидери, замрзи-
вачи, шпорети из Немач-
ке, гаранција. 062/824-
23-21. (189368)

ПРОДАЈЕМ пећ за цен-
трално грејање од 32 кw.
Тел. 063/704-86-32.
(189356)

СПАВАЋА соба, четири
кауча, регал и веш-маши-
на, повољно са мојим
превозом. 061/317-07-67.
(189357)

НА ПРОДАЈУ: регали,
ормани, тросед, веш-
машина, фрижидер, судо-
епра, стилски сто и витри-
на, шпорети, баштенске
столице, дневни сточић,
ТА пећи, комода, ципе-
ларник, косилица, уљни
радијатор. 064/155-38-13.
(189377)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног кла-
ња, Новосељански пут,
175-б. 064/303-28-68.
(189362)

КУПУЈЕМ перје, старо,
ново, добро плаћам,
може замена за нове лио
јастуке. 061/137-98-10.
(188922)

ВРШИМ откуп веш-
машина, фрижидера, бој-
лера, шпорета и старо
гвожђе, добро плаћам.
Златко. 061/627-06-54,
064/227-68-03. (188965)

КУПУЈЕМ покућство,
белу технику, стилски
намештај, перје. 066/900-
79-04. (188962)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине продајем, квалитет-
на роба. 063/322-847.
(189008)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (189072)

КУПУЈЕМ половне креве-
те, регале, технику ком-
плет покућство у стану,
кући, добро очувано.
063/107-78-66. (ф)

КУПУЈЕМ старе сатове,
пенкала, упаљаче, орде-
ње, књиге и ситне анти-
квитете. 060/535-26-60.
(189235)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
долазим на кућну адресу.
064/484-13-76, 061/322-
04-94. (189242)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-

мулаторе, веш-машине, обо-

јене метале, добро плаћам.

061/206-26-24. (189245)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, веш-машине,
фижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (189320)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (189321)

ОТКУПЉУЈЕМ неисправ-
не веш-машине, бојлере,
фрижидере, замрзиваче,
пећи, гвожђе. 064/158-
44-02, 061/630-83-79.
(189125)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај. 061/317-07-67.
(189354)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац у Улици Моше Пија-
де, 8,5 ари. 064/290-45-
55. (ф)

ПРОДАЈЕМ кућу са 10

ари плаца, Горњи град.

064/133-32-02. (187674)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена град-
ња, 13 ари. 064/921-01-
57. (188715)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Делиблатској пешчари.

062/379-430. (188866)

ПРОДАЈЕМ кућу 64 м2,
приземна, насеље Миса,
код школе. 065/251-52-
70. (188925)

КУЋА на продају, 50 м2, с
помоћним објектима, 16
ари плаца, 34.000 евра,
Западна, Караула. Тел.
013/377-009. (188932)

ОРАНИЦА, 67 ари, кући-
ца, бунар, иза старе
Кожаре, 15.000. 063/217-
194. (188936)

ПЛАЦ на продају, нова
Миса код стоваришта
„Тмушић”, 4 ара.
064/959-42-79. (188938)

ПРОДАЈЕМ плац у Бава-
ништу, 14 ари, 4.000.
063/878-40-52. (188951)

ПРОДАЈЕМ кућу 350 м2,
16 ари плац, башта 15 ари
и башта-њива 17 ари,
Сефкерин, све 25.000.
063/878-40-52. (188951)

ПЛАЦ у Јабуци, Качаре-
вачка 9-а, 4 ара, ограђен,
са сопственим бунаром.
063/756-66-45. (188954)

ЊИВА од 32 ара и кућа,
тј. салаш, погодно за
баштованство и воћар-
ство. Тел. 013/664-862.
(189000)

БАШТА, 14 ари, зидани
објекат, 9 х 4, гаража,
ограђено, код касарне
5.000. 064/386-47-52.
(189004)

3 х 5 ари, Златиборска,
стара Миса. 064/423-69-
09. (189057)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (189019)

ЗЛАТИБОР, Водице, нова
кућа 60 м2, намештена у
фулу, продајем/мењам за
Панчево. 063/802-58-36.
(189020)

ПРОДАЈЕМ кућу и 15 ари
плаца. Тел. 064/198-33-
92. (189044)

КУЋА 100 м2, две засебне
јединице, 7 ари, код
„Силекса”, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189031)

ТЕСЛА, кућа, 100 м2, 4,5
ари, 56.000, кућа 90 м2, 3
ара, 66.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189031)

ЦЕНТАР шири, кућа 200
м2, 7,5 ари, 72.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189031)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (189045)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру Панчева, 1/1, на 3 ара
плаца, 70.000 евра. Тел.
065/310-02-76. (189063)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, покривена, грађевин-
ска дозвола, 

власник. 065/258-87-77.
(189065)

ПРОДАЈЕМ плацеве, 32
ара, 27 ари, Охридска
улица, Кудељарац.
065/669-47-56, 013/371-
412. (189068)

КОТЕЖ 2, 14 ари грађе-
винског плаца, 6.500 евра
ар. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (189069)

НА ПРОДАЈУ кућа од 340
м2 на новој Миси, на
ћошку, са локалом од 80
м2 и гаражом. Грејање на
пелет. Укњижено.
064/163-04-59. (189071)

ПРОДАЕЈМ плац у Кача-
реву, ново насеље.
065/602-14-70. (189073)
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НА ПРОДАЈУ њива прве
класе, два јутра, Црепаја.
063/756-22-59. (189084)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу 155 м2, 4,5 ари +
објекат у изградњи и 300
м2 у дворишту, Д. Туцови-
ћа. 065/335-32-37.
(189098)

ХИТНО, повољно плац у
Банатском Новом Селу,
15 ари. 065/933-23-97.
(189117)

ЈАБУЧКИ пут, до пута,
кућа 61 м2, двособна,
могућност поткровља, 7,2
ара плаца, 26.500. „Кров”,
060/683-10-64. (189126)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено,
добра локација. 063/879-
51-40. (189131)

СТАРИ црепајски пут,
воћњак, викендица,
башта 20 ари, укњижено.
063/879-51-40. (189131)

БЛИЗУ центра кућа на 3
ара за реконструкцију,
55.000, Цара Лазара на
2,5 ари, 42.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(189511)

НА ПРОДАЈУ викендица
са 25 ари и два ланца
земље. 064/078-69-06.
(189155)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 100
м2, 35.000, 120 м2, 3,6 ари,
55.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (189166)

МАРГИТА, кућа 80 м2, 4
ара, 35.000, замена стан.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189166)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси, два засебна ста-
на, на плацу од 6 ари. Тел.
063/472-433, 063/440-
447. (189101)

ПРОДАЈЕМ њиву до
асфалтног пута, 19 ари,
на улазу у село Плочице.
Тел. 310-251. (189218)

ТРАЖИМ башту да обра-
ђујем, два до четири ара,
за сејање и сађење повр-
ћа. Панчево. 064/174-89-
94. (189162)

МИСА, кућа 300 м2, два

улаза, ЦГ, 6 ари, 77.000.

„UnaDalli”, 064/255-87-

50. (189187)

КУЋА, Баваништански

пут, 112 м2, 10 ари,

42.000. „UnaDalli”,

064/255-87-50. (189187)

КУЋА, Црепаја, 130 м2, 14

ари, вреди погледати,

55.000 евра. „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (189201)

КУЋА , Книћанинова 33,

100 м2, 5 ари, погодна за

инвеститоре, 50.000 евра.

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (189201)

КУЋА на продају код

Зелене пијаце, може и

замена. 063/867-03-33.

(189205)

ЖАРКА Зрењанина, 5

ари, 95 м2, ЕГ, 38.000,

договор. „Мустанг”, 331-

341, 062/226-901.

(189210)

СЕФКЕРИН, одлична 200

м2, 16 ари, трособна,

18.500. „Мустанг”, 331-

341, 062/226-901.

(189210)
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СТАРЧЕВО, двособна, 88
м2, 9,3 ара, 24.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189210)

АГЕНЦИЈА „Мустанг”
продаје повољне куће у
селима. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(189210)

КАРАЂОРЂЕВА, призем-
на самостална, 130 м2, 4,5
ари, 75.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(189213)

ПРОДАЈЕМ кућу Доњи
град, две стамбене једи-
нице, плац воће, легали-
зовано. Тел. 064/066-78-
43. (189214)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, потпуно сређена,
мањи плац, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (189220)

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-
ром Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (189267)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
Старчево, ЦГ, 5,5 ари
плаца, екстра сређена.
„Весна два”, 066/937-00-
13. (189257)

НА ПРОДАЈУ ексклузивна
кућа, Котеж 1, могућност
хоризонталне поделе на
независне делове, договор.
062/193-82-55. (189264)

МЕЊАМ део куће у Вој-
ловици, 80 м2, за викенди-
цу у околини Панчева.
061/174-34-98. (189280)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ивано-
во, 7 ари, повољно,
18.000. 064/317-91-30,
„Ковачевић”. (189325)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, стара
Миса, грађевински.
062/830-85-42. (189304)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву с помоћним објектима,
одмах усељива. 062/176-
94-86. (189281)

ПЛАЦ 18 ари, Трујино
насеље, близу Беле цркве,
прелепа природа.
061/139-28-10. (189345)

ВОЈЛОВИЦА, плац 15
ари, кућа 120 м2, ново-
градња, 30.000 евра, фик-
сно. 061/139-28-10.
(189345)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2, с
локалом, Светог Саве, код
бувљака, 40.000 евра.
061/187-99-87. (189349)

ПРОДАЈЕМ кућу  200 м2,
6 ари, Караула, 38.000
евра. 061/187-99-87.
(189349)

ПРОДАЈЕМ кућу 500 м2,
10 ари, Караула, код
бувљака, 70.000 евра.
061/187-99-87. (189349)

ПРОДАЈЕМ пољопри-
вредно обрадиво земљи-
ште у Старчеву. „Тина
РС”, 060/709-72-99.
(189377)

ВИКЕНДИЦА, Шумарак,
10.000, Новосељански
10.000, Баваништански
5.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (189389)

МИСА, ПР + ПОТ, рено-
вирана, 37.000, Тесла, две
јединице, реновирана,
3,90, 85.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (189389)

ЦЕНТАР, нови, укњиже-
ни. Гарсоњера 24 м2, јед-
нособан 37 м2 + галерија.
063/208-352. (СМС) 

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 38 м2, ЦГ, први
спрат, власник. Тел.
064/133-02-48. (СМС)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18
м2, ЦГ, власник. Звати
после 16 сати. Продајем.
063/697360. (СМС)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 63 м2, модерно
опремљен, с гаражом, у
Улици Светог Саве.
063/156-73-55, 063/234-
278. (ф)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V, ЦГ, укњижен.
060/415-52-05. (186071)

КОД Болнице прода-
јем/мењам три мање гар-
соњере за трособан.
065/353-07-57. (187398)

СТАНОВИ, 40 м2, 15.500,
16.500, 55 м2, 22.500,
Миса. 063/377-835.
(187667)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, цен-
тар, трећи спрат, ЦГ, изу-
зетна локација, власник.
062/112-63-25. (187896)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар рас-
поред, интересантан, вла-
сник. 062/112-63-25.
(187896)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Стрелиште, 40 м2, ВП, ЦГ,
власник, 24.000 евра,
договор. 063/774-27-26.
(188304)

НОВ стан, 65 м2, и гаражу
у Таковској улици.
063/342-220, 063/701-19-
77. (188036)

СОДАРА, трособан стан,
ПВЦ, реновиран, 71 м2, вла-
сник. 063/325-916. (188398)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар,
1,5, 41 м2, VII, тераса,
власник, 22.000. 064/220-
10-92. (188740)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
м2, IV, без лифта, вла-
сник. 063/770-45-55,
013/331-079. (188752)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, 57, VII, ЦГ, 27.000,
договор. 064/617-80-88.
(188840)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, 57, VII, ЦГ, 27.000,
договор. 064/617-80-88.
(188840)

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан стан,
64 м2 + 6 м2, тераса, две
спаваће, дневна, кухиња с
трпезаријом, остава,
купатило, код школе и
вртића, Стрелиште,
36.500 евра. 069/214-41-
49. (188917)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
28 м2, 11.000 евра, цен-
тар. 061/670-97-96.
(188935)
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ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
код пијаце, 48 м2, 2/4, без
ТА, лифта, промењене
водоводне, струјне инста-
лације, укњижен, прода-
јем, 32.000 евра, без аг.
провизије, усељив, еконо-
мик нет. систем.
063/826-97-09. (188914)

КОТЕЖ 2, продајем двои-
пособан стан, приземље,
укњижен, одлична лока-
ција. 060/447-44-80.
(188929)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан стан 44,5 + 3,5
тераса, IV спрат, ЦГ. Тел.
315-290. (188934)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 2, 47 м2.
063/844-39-44. (188953)

СТАН 53 м2, Мајке Југо-
вића 7-б, нов, употребна,
одмах усељив, цена 900
евра/м2. 060/661-05-79.
(188977)

НА ПРОДАЈУ двособан
стан на Содари, 50 м2,
повољно. Тел. 013/351-
166, 063/185-28-26,
064/319-34-19. (188997)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, содара, 75 м2, I
спрат, ЦГ, може замена
за мањи, 1/1,5, Тесла,
Котеж 1, власник. Тел.
064/616-47-67. (188987)

СТАН на продају, дого-
вор. 064/130-27-34,
062/157-86-27. (1889012)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
38 м2, ЦГ, тераса, вла-
сник. 060/555-25-42.
(189026)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, II
спрат, 38.000 евра.
060/343-11-50. (189057)

ЦЕНТАР, нов, 50 м2, дво-
собан, намештен, 35.000,
40 м2, нов, једноипособан,
27.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (189031)

ЦЕНТАР, 115 м2, четворо-
собан, 66.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189031)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (189031)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан
комфоран, 25.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189031)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, дво-
собан, 22.000, 56 м2, дво-
собан, реновиран, 29.000,
трособан, 80 м2, 37.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189031)

КОТЕЖ 2, 74 м2, тросо-
бан, намештен, 44.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189031)

КОТЕЖ 2, 80 м2, ренови-
ран трособан, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189031)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 34.000,
договор, власник.
062/886-56-09. (189033)

ЈЕДНОСОБНИ, Котеж,
Тесла, 23.000; Стрелиште
22.000, гарсоњера 12.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (189086)

Ј Е Д Н О И П О С О Б Н И ,
Содара, сређен, усељив,
27.000; Зеленгора,
24.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (189086)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
одличан, I, тераса,
30.500, са гаражом.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (189086)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2,
новоградња, у Карађорђе-
вој, Панчево. 064/258-18-
72, 063/164-06-40.
(189080)

ДВОСОБАН стан, Котеж
2, 59 м2, IV спрат, ЦГ,
укњижен. Тел. 065/260-
82-60. (189097)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража. 064/938-41-
99.  (189121)

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,
1/V, укњижен, власник.
060/415-52-05. (189119)

ПРОДАЈЕМ стан, центар,
двоипособан, сређен, све-
тао, тих, четврти спрат,
повољно. 066/409-989.
(189146)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
38.500; двособан, ТА, I,
комплетно реновиран,
договор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.  (178154)

СОДАРА, без грејања дво-
собан, IV, 26.500 и једно-
собан, III, 23.500. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(178154)

ДВОРИШНИ стан близу
центра, договор, плац на
Миси. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.  (178154)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2,
новоградња, први спрат,
Карађорђева 98. Тел.
065/812-48-55. (189163)

ЦЕНТАР, 60 м2, једноипо-
собан, оловка, 35.000; 57
м2, двособан, 28.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189166)

ДВОРИШНИ стан, 67 м2,
17.000, 45 м2, 12.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189166)

УЛИЧНИ део стана, цен-
тар, 67 м2, 32.000, 50 м2,
25.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (189166)

КОТЕЖ 1, ЦГ, 43 м2, три
собе, реновиран, усељив,
без посредника, 31.000.
063/808-95-53. (189125)

ВЕОМА повољно, Котеж
2, леп трособан, 72 м2, III,
мирна страна, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(8189126)

СТРОГИ центар, ком-
плетно сређен двособан,
52 м2, III, ЦГ, тераса,
41.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (8189126)

ПРОДАЈЕМ стан у стро-
гом центру Панчева, 45
м2. 069/217-28-60.
(189123)

ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику у сивој фази,
може замена. 060/312-
90-00. (189178)

ЦЕНТАР, 48 м2, IV, сре-
ђен, опремљен, 30.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (189187)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189187)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс,
110 м2, ЦГ, 65.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(189187)

СОДРА, трособан 83 м2,
ЦГ, лифт, 48.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(189187)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I спрат,
ЦГ, 22.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189187)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, I, 32 м2,
24.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189187)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
укњижен, 25.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(189187)

НОВА Миса, новија згра-
да, трособан, II спрат,
37.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189187)

ШИРИ центар, двори-
шни, реновиран, 38 м2,
једнособан 15.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(189210)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, V лифт, ЦГ, тераса,
35.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(189210)

МИСА, новији једносо-
бан, 34 м2, тераса, укњи-
жен, 23.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(189210)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, тераса, ВП, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189210)

МОШЕ Пијаде, 40 м2, 1,0,
комфоран, дворишни,
таван, 16.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (189213)

МАРГИТА, улични део,
2,0, 40 + 15 м2, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(189213)

ТЕСЛА, 1,0, 41 м2, I, TA,
27.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (189213)

МАРГИТА, 1,5, 45 м2,
приземље, двориште, за
адаптирање, 14.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(189213)

ТРОСОБНИ, Стрелиште,
42.000; Котеж 2, 44.000;
центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(189251)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189251)

СТРЕЛИШТЕ: почетак,
двособан, 54 м2, ВП, тера-
са, укњижен, 29.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189251)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, TA, 22.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189251)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 27.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(189251)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи дво-
собан, ТА, II, укњижен,
22.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(189251)

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, III, ТА, зграда поред
Музеја, 20.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(189251)

МАРГИТА, трособан, 62
м2, новоградња, I спрат,
гас, 43.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(189251)

СТРЕЛИШТЕ, хитно, дво-
собан, 56 м2, IV, ЦГ, лифт,
укњижен, 25.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189251)

ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,
приземље, две терасе,
гаража, потпуно сређен,
48.000 евра. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (189201)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ,
приземље, 51 м2 + 6 м2

лођа, 32.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (189201)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан у центру, погодан за
пословни простор.
063/222-358. (189200)

КОТЕЖ 2, 47 м2, ЦГ, при-
земље, 25.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (189201)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ 90
м2, реновиран, стан 45 м2,
Котеж 1. 069/847-90-07.
(189219)

СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, јед-
ноипособан, усељив, ВП,
ЦГ, 23.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (189220)

ТЕСЛА, 30 м2, VII, ЦГ, ком-
плет сређен, 20.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (189220)

КОТРЕЖ 1, 40 м2, једнои-
пособан, сређен, IV, ЦГ,
22.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(189220)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, ВП, ЦГ, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (189220)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, VI,
ЦГ, двособан, усељив,
28.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (189220)

ТЕСЛА, 55 м2, II, ЦГ, сре-
ђен, усељив, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (189220)

СТРЕЛИШТЕ, 71 м2, тро-
собан, II, ЦГ, 37.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(189220)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи дво-
собан, 40 м2, I спрат, ТА,
сређен, усељив, 24.500.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (189220)

НОВИ станови, центар,
први спрат, преко пута
Пијаце, 110, 55 м2, Осло-
бођења. 064/295-50-95.
(189229)

КОТЕЖ 1, 3,0, 65 м2, ЦГ,
II, Радова зграда, 36.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189230)

КОТЕЖ 2, 2,0, 60 м2, ЦГ,
III, 37.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189230)

ТЕСЛА, 2,0, 58 м2, ЦГ, VI,
две терасе, двострано ори-
јентисан. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (189230)

СОДРА, 1,0, 38 м2, ЦГ, II,
тераса, усељив, два лиф-
та, 24.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189230)

СОДАРА, хитно, 1,0, 40
м2, ТА, III, 23.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189230)

НОВА Миса, 2,0, 54 м2,
ТА, I, две терасе, 26.500.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189230)

НОВА Миса, 1,0, 35 м2,
ТА, ПР, тераса, 20.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189230)

КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, ПР,
2,0, Улица ослобођења.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189230)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, III;
2,0, 33.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189230)

СТРОГИ центар, 2,0, 60
м2, ЦГ, XI, није задњи,
гледа на реку, 38.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189230)

НОВ, неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија, дуплекс, јед-
нособан + галерија, леп и
миран крај, квалитетна
зграда, IV, нема лифт,
17.500, без посредника.
065/567-56-78. (189244)

КОТЕЖ 1, приземље, 57,
велика тераса, ЦГ, Радова
зграда, укњижен, замена
мањи, 33.000. 064/266-
25-80. (189246)

ТЕСЛА, мањи једноипо-
собан, 34 м2, IV новији,
одличан, 21.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (189248)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (189248)

ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2 + тераса,
34.500.   „Мустанг”,
069/226-66-58. (189248)

ПРОДАЈЕМ двоипособан,
Тесла, I спрат, ЦГ, лифт,
повољно. „Весна два”,
066/937-00-13. (189257)

ЦЕНТАР, двособан са
стварима, 46 м2, II, ТА,
32.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (189265)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VI, 54 м2, ЦГ, 28.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (189265)

КОТЕЖ/ТЕСЛА, двосо-
бан, II, 55 м2, ЦГ, 30.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (189265)

НОВА Миса, двоипосо-
бан, одличан, 72 м2, I, ЦГ,
37.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (189265)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, V, лифт, 37 м2, ЦГ,
22.500. „Премиер”,
063/800-44-30. (189265)

КОТЕЖ 1, двособан, 56
м2, IV, ЦГ, 32.000. „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(189265)

ЦЕНТАР, трособан, 66 м2,
34.000, улично, 41,
13.000; Котеж 2, Стрели-
ште, Тесла, двособни,
30.000; трособан, 80,
39.000; једноипособан,
22.000. „Јанковић, 348-
025. (189253)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2 на
Котежу 2, без посредни-
ка. 065/398-98-99.
(189263)

ДВОСОБАН, 68 м2, Котеж
2, почетак Војвођанског
булевара, двостран, јужна
страна, IV, ЦГ, лифт,
велика тераса. 069/251-
19-55. (189287)

ПРОДАЈЕМ стан у кући,
50 м2, подрум + гаража,
27.000, договор. 061/145-
85-46. (189293)

ПРОДАЈЕМ дворишни
једнособан, 11.500, хит-
но. „Ковачевић”,
064/317-91-30. (180326)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан стан, ЦГ, I,
31.000. „Ковачевић”,
064/317-91-30.

ПРОДАЈЕМ, центар, јед-
нособан, нов, Ег, призе-
мље + тераса, 34 м2,
26.500. „Ковачевић”,
064/317-91-30.

ПРОДАЈЕМ стан, 389 м2,
7. јула 3 Д/9. 064/686-51-
10. (189298)

ПРОДАЈЕМ стан, I спрат,
53 м2, 33.000. Тел. 251-89-
08. (189302)

ТРОСОБАН стан на про-
дају, 32.000, без посред-
ника, хитно. 063/837-91-
30. (189348)

ТЕСЛА, 40 м2, 22.000;
Стрелиште 56, 28.000, 53,
22.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (189372)

ПРОДАЈЕМ стан, 71 м2,
Иве Курјачког 6. Вла-
сник. 060/362-22-26,
060/362-22-21. (189373)

ЦЕНТАР, одличан 70 м2,
III, ЦГ, 48.000, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (189375)

ДВОРИШНИ, Доњи град,
24, одличан, 12.500; 7.
јула, ПР, укњижен,
18.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (189381)
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ТЕСЛА, II, 55, 31.000;
Содара, VI, 56, 32.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (189381)

ШИРИ центар, ПР, 34,
26.000; Стрелиште, ПР,
28 + тераса, 19.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (189381)

ЦЕНТАР, 46, IV, 27.000;
Зеленгора, 39, први,
24.500, реновиран.
063/744-28-66, „Милка
М”. (189381)

КУПУЈЕМ мањи двособан
стан, ВП, I или II спрат са
самосталним грејањем.
064/243-88-06. (188993)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине. Све
локације, брза реализаци-
ја. 063/744-28-66.
(189381)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/116-24-
27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-
нособан стан, на Котежу
2. Тел. 063/887-82-68.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру, звати
после 14 сати. 063/655-
699. (189167)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, намештен, са ЦГ, у
центру. 064/616-40-50.
(187574)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
непосредна близина ста-
нице „беовоза”, 50 м2, I
спрат, ЦГ. 064/208-13-63.
(и)

ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште,
близу „беовоза”. 063/219-
532, 013/361-872.
(188476)

НАМЕШТЕН, једноипо-
собан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(188491)

ИЗДАЈЕМ стан с греја-
њем, клима, комплетно
намештен. 063/808-40-
63, 061/613-39-13,
064/452-42-70. (188712)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
једноипособан, ЦГ, наме-
штен, реновиран.
063/436-778. (188735)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан на Тесли.
061/223-70-60, Драган.
(188920)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, 30 м2, код
хотела „Тамиш”. 061/282-
25-30. (188921)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 069/353-07-57.
(188931)

НАМЕШТЕН једнособан
стан издајем самцу,
Новосадска 21. 062/340-
290. (188931)

ИЗДАЈЕМ једнособан 28
м2, 80 евра, центар.
061/670-97-96. (188935)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
060/439-82-60. (188940)

ИЗДАЈЕМ или продајем
стан 54 м2, Котеж 2, ЦГ,
високо приземље.
064/208-91-21. (188950)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у строгом
центру града, изнад СДК,
ЦГ, клима. Тел. 063/709-
86-64. (188958)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Стрелиште.
064/267-45-05, 061/286-
41-00. (188972)

ИЗДАЈЕМ стан једноипосо-
бан, ТА, Тесла, зграда,
ненамештен. Тел. 231-56-
00, 065/468-76-27. (188994)

ИЗДАЈЕМ лукс стан, згра-
да, башта, намештен,
школа „Свети Сава”.
063/874-71-12. (189003)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи једнособан стан 25
м2, ЦГ, тераса, Тесла.
064/140-88-36. (189017)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан на Содари,
56 м2. 064/155-65-11.
(189023)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-
78. (189038)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан са грејањем
у Ослобођења. Тел.
062/213-224. (189037)

ТЕСЛА, код „Авива”, дво-
собан стан издајем, екстра.
069/235-34-96. (189045)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу 45
м2, намештена, сређена,
Горњи град. 064/616-60-
76. (189030)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(189058)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, Тесла,
близу „Авив парка”.
062/600-365. (189064)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру града,
кабловска, ТА пећ. Тел.
064/420-62-71. (189066)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 30
м2, намештено, ново,
самац/самица, центар
Стрелишта. 064/149-65-
72. (189068)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан код хоте-
ла „Тамиш”, стан је усе-
љив од 1. марта 2015.
063/295-935. (189068)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
063/224-528. (189080)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у центру, има
интернет. 063/899-72-24.
(189085)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
50 м2, клима, КТВ, дого-
вор. 064/337-19-39, 377-
349. (189088)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. 060/333-
27-42. (189104)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 341-571, 065/440-
97-00. (189112)

ИЗДАЈЕМ стан, полуна-
мештен. 064/422-08-25,
013/370-534. (189125)

ТРОСОБАН, 78 м2, строги
центар, ненамештен,
телефон, грејање.
064/280-60-53. (189099)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, са
централним грејањем и
стан на Содари. 063/617-
421. (189247)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Тесли. 233-
15-58. (189122)

ИЗДАЈЕМ собу. 064/034-
78-30. (189128)

ИЗДАЈЕМ озбиљној поро-
дици двоипособан стан,
са двориштем, паркинг,
Спортски центар, нова
Миса. 615-516, 064/363-
60-08. (189130)

СТАН за издавање.
013/235-39-21, 065/235-
39-21. (189142)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
64 м2, Котеж 2, повољно,
договор. 069/306-19-46.
(189144)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту.
064/153-32-78. (189159)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, на Стре-
лишту, застакљена тера-
са, клима, ЦГ. 063/709-
53-13, 362-041. (189148)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 50 м2, Иве Курјачког
101/1, Панчево. Тел.
063/124-57-76. (189143)

ДВОСОБАН полунаме-
штен стан у центру са ЦГ.
353-825, 064/616-40-50.
(189217)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Котежу 1,
30 м2, ЦГ. Тел. 064/072-
06-92. (и)

ДВОСОБАН ненамештен
стан, Котеж 2, грејање,
лифт, телефон, кабловска.
064/900-94-65. (189189)

У ВЕЛЕЛЕПНОЈ вили,
апартман са Тотал ТВ,
студентима, запосленом
лицу. 013/322-318,
065/242-55-55. (189207)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2, 45 м2. 060/404-91-70.
(189322)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом кухиње, купатила,
близу центра града.
064/850-70-33. (189209)

СТАН, двособан, наме-
штен, Котеж 2, ЦГ, призе-
мље. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (189201)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли,
ЦГ, II спрат. Тел.
060/170-70-99. (189216)

И З Д А Ј Е М / П Р О Д А -
ЈЕМ/МЕЊАМ за Београд
четворособан, празан,
Котеж 2. 063/856-74-02.
(189225)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, засебан  улаз,
ТА, центар. 061/131-79-
04. (189222)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком
хотелу, 18 м2. Слободан.
064/276-27-24. (189259)

СОДАРА, издајем једно-
собан стан, 35 м2, ЦГ, III,
лифт. 064/827-23-63,
013/632-046. (189265)

ТРАЖИМ једнособан
стан, намештен или полу-
намештен са ЦГ, потреб-
но тераса, шпајз и теле-
фон, за март или април,
на дуже. 068/420-40-61.
(189162)

ИЗДАЈЕМ трособан,
Стрелиште, ЦГ, ненаме-
штен, 66 м2. 064/064-95-
65. (189253)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла. 064/255-78-00,
064/293-08-06. (189279)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у центру, 110
евра. 063/822-94-87.
(189277)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
066/342-243. (189283)

ИЗДАЈЕМ нов дворишни
стан, соба, кухиња, купа-
тило, засебан. 064/130-
36-02. (189306)

НА СОДАРИ издајем дво-
ипособан стан са ЦГ у
одличном стању.
063/634-291. (189307)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, са двориштем, 100
евра месечно. 064/186-
97-56. (189308)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, 120
евра. 064/665-86-21, 366-
266. (189318)

ПОТРЕБНА већа кућа за ста-
новање са двориштем, пла-
цем, на дуже време, у кругу
пруга. Могућ сваки договор.
065/611-58-29. (189319)

ИЗДАЈЕМ нову намештену
гарсоњеру, шири центар.
064/489-65-50. (189323)

ИЗДАЈЕМ стан од 36 м2,
ненамештен, дворишни,
код Болнице. 063/809-51-
72. (189370)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан са
посебним струјомером,
Цара Лазара 119-а.
013/252-13-57. (189312)

ИЗДАЈЕ се стан 50 м2 и
локал 30 м2. Цара Душана
38. 062/886-56-07,
013/351-477. (189329)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан женској особи,
повољно. 064/942-89-29.
(189353)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли.
013/629-228, 013/258-32-
57. (189352)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (189367)

ИЗДАЈЕМ кућу 65 м2,
Стрелиште, Утвина коло-
нија, двориште. 063/816-
77-96. (189361)

ПОТРЕБНА кућа са гара-
жом на дужи рок.
062/641-523. (189360)

СТАН, двособан, наме-
штен у кући, приземље,
тераса, башта, мирно.
Котеж 1. 061/225-16-43.
(189364)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, локација
одлична. Тел. 063/748-
52-50. (1888)

КИОСК штампе, 7.700,
аларм, фастфуд киоск
11.500, продајем/мењам.
063/700-38-51. (188547)

ИЗДАЈЕМ локал код
Машинске школе.
060/707-44-04. (188707)

ИЗДАЈЕ се пословни про-
стор на Котежу 2 (фри-
зерски салон), 30 м2.
064/134-62-62. 

ИЗДАЈЕМ простор пого-
дан за тиху пословну
делатност. 064/145-47-
48, 061/175-00-15.
(188974)

УЖИ центар, локал 14 м2

+ уређена башта, 4 ара.
063/240-817. (188971)

ИЗДАЈЕМ локал од 21 м2 у
Панчеву, Ж. Зрењанина 13.
064/184-87-50. (188935)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 м2

у Панчеву, Немањина 8.
064/184-87-50. (188935)

ПРОДАЈЕМ локал 40 м2,
14.000 евра, центар.
061/670-97-96. (188939)

ЛОКАЛ за издавање, 23
м2, Л. Толстоја, близу
пијаце, грејање, телефон.
333-058. (189053)

ИЗДАЈЕМ пословно-
магацински простор 70
м2. 064/158-01-53,
064/807-57-01. (189057)

ИЗДАЈЕМ локал од 80 м2

на новој Миси, за све
делатности. 013/370-165.
(189071)

ИЗДАЈЕМ локал 80 м2, на
спрату, између Аутобуске
и Зелене пијаце. 063/226-
148. (189101)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
центар, паркинг, интер-
нет, повољно. 063/301-
073. (189120)

ИЗДАЈЕМ мањи локал у
центру, 12 м2. Тел.
064/252-51-50. (189135)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. Тел. 063/808-
58-16. (189150)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 120 м2, Мите Топа-
ловића 10, код Социјал-
ног. 063/278-151.
(189155)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал 21 м2, центар, Кор-
зо. Тел. 063/808-58-16.
(189150)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локал на Зеленој пијаци.
061/230-21-70. (189278)

ИЗДАЈЕМ нов локал од 90
м2, Димитрија Туцовића
57. 064/178-88-98.
(189193)

ИЗДАЈЕМ локале 40, 30 и
70 м2. Тесла. Договор.
066/027-142. (189176)

ИЗДАЈЕМ локал центар,
шеталиште, два излога,
60 м2. 063/745-64-26.
(189185)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (189203)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 60 м2, у Браће Јова-
новића 103. 063/314-609.
(189206)

ИЗДАЈЕМ локал, 32 м2,
угао Светог Саве и Браће
Јовановића 59. 063/891-
94-49. (189215)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-
93-29. (189366)

МАГАЦИНСКИ простор
200 м2, на 7 ари плаца у
Јабуци, могуће и друге
делатности. 062/816-33-
84. (189374)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, шпоре-
те, бојлере, климе, попра-
вљамо с овереном гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(188802)

ХИТНО потребне две
конобарице ресторану у
Новом пазару 063/555-
770.  (СМС)

ПОТРЕБАН пица-мај-
стор, доћи лично Браће
Јовановића 68. Пицерија
„Мива”. (188962)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у пицерији у Немањиној
број 8. Звати од 17 до 20.
069/379-02-20. (188967)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. Звати од 14 до 20
сати. Тел. 063/156-83-91.
(188999)

ПОТРЕБАН бурекџија.
064/403-51-32. (189006)

ПОТРЕБНЕ две коноба-
рице кафићу у Панчеву.
063/555-770, 062/632-
552. (189100)

ПОТРЕБНА конобарица и
куварица с искуством у
новоотвореном рестора-
ну у Старчеву. Тел.
061/234-13-40.  (189100)

РАДИЈАТОР д. о. о., водо-
вод и грејање, потребни
трговци. ССС, IV степен.
CV слати на e-mail: radija-
tordoo@open.telekom.rs.
(189137)

ЗБОГ отварања новог
локала ћевабџиници
„Хало Лесковац” потреб-
не раднице. 063/897-55-
04. (189036)

ПОТРЕБНИ радници с
искуством перионици
„Пионир”. Јавити се на
број 069/108-06-54.
(188094)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Биса” потребан фризер с
искуством. Тел. 061/130-
08-43. (188834)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустриј-
ским машинама.
064/981-77-65. (189256)

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари на роштиљу,
обука обезбеђена, стални
радни однос. 063/362-
427. (189275)

ПОТРЕБНА жена за
помоћ у кући, стан и хра-
на обезбеђени. 062/470-
412. (189282)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 063/800-
07-94. (189290)

ПРОФЕСОРКА српског
ради с проблематичном
децом, све предмете,
успех загарантован.
063/750-66-85. (189294)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у цвећари, с иску-
ством. 062/222-827.
(189279)

СЕКРЕТАРИЦА саоснов-
ним знањем информати-
ке и књиговодства
потребна за пола радног
времена. Контакт теле-
фон и ћирилицом руком
писану кратку биографи-
ју послати на пош. фах
29, Панчево. (Ф)

ПОМОЋНИ радник за
разне послове потребан,
возчака дозвола Б, обаве-
зна алкохол забрањен.
Контакт телефон и ћири-
лицом руком писану
кратку биографију посла-
ти на пош. фах 29, Панче-
во. (Ф) 

ПОТРЕБНИ конобари и
пица-мајстори с исксу-
твом. 060/559-59-90.
(189346)
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ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу. 060/362-
22-21. (189373)

А У Т О - П Е Р И О Н И Ц И
потребан радник с иску-
ством. 063/809-34-18.
(187383)

ПОТРЕБАН радник са
искуством у малопродаји.
Пожељно основно знање
на компјутеру. CV слати
на мејл: whitesmokepan-
cevo@gmail.com.

НЕГОВАТЕЉИЦА чувала
би старије особе, може и
непокретне. 060/421-05-
91. (СМС)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, шпоре-
те, бојлере, климе, попра-
вљамо с овереном гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(188802)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
путника 8 + 1, најповољ-
није. 064/538-65-36. (Р)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, бој-
лера, славина, котлића.
063/836-84-76. (188912)

АЛУ и ПВЦ столарија,
венецијанери, ролетне,
комарници, уграђујем,
поправљам. 063/820-70-
39. (188921)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
бетонирање, зидање, мал-
терисање, глетовање, кре-
чење, повољно. 063/865-
80-49. (188933)

ЧАСОВИ српског језика,
успешна припрема осно-
ваца за пријемни испит.
062/801-55-64. (188934)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, повољно, квалитет-
но, мајстори из Ковачице.
Тел. 063/736-12-24. (188943)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (188948)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (188955)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, терасе, врата,
капије, решетке, рукохва-
ти, израда од прохрома,
ситне поправке, врло
повољно. Тел. 060/140-54-
44, Дуле. (188959)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализа-
ција вашег телевизора.
064/866-20-70. (188964)

ПЕДАНТНО радим кера-
мику, гипс, молерај,
финално монтирање,
Слободан. 062/178-90-24.
(188969)

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за сред-
ње школе и факултете.
064/462-37-64. (188976)

НЕМАЧКИ и енглески
преводилац тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-41-
11. (188981)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде, гара-
же, тражим посао. 312-408,
064/926-59-43. (188987)

РАДИМО све физичке
послове, рушења, ископи,
обарање стабла, одноше-
ње непотребних ствари,
повољно. 064/122-69-78,
060/035-47-40. (188987)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење и коше-
ње, фрезирање баште.
064/196-17-32. (188998)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, тепиха, аутомоби-
ла, керхер професионал.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (188991)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, адаптације,
плаћање чековима на
рате, тражим посао.
063/893-39-94. (189027)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (189039)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољ-
но. 064/252-51-75.
(189051)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, цело-
дневна нега, заказивање и
превоз до лекара.
063/868-04-51. (189060)

СЕРВИС рачунара и лап-
топа, инсталација програ-
ма по жељи, излазак на
терен, најјефтиније. Тра-
жим посао. 062/854-96-
73. (189070)

СЕРВИСИРАЊЕ и одржа-
вање компјутера. Неша.
Тражим посао. 064/512-
67-27. (189071)

ПОМОЋ старим особама,
четири сата дневно, кува-
ње, спремање, набавка.
062/967-12-07. (189089)

ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(189091)

ОБАВЉАМ послове у
домаћинству, нега и
шишање старих, сечење
дрва. 013/651-311,
013/315-297. (189103)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(189109)

ДИПЛ. педагог, чување и
рад са децом. 062/769-
070. (189117)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније,
тражим посао. 065/361-
13-13. (189122)

ГЕРОНТОНЕГОВАТЕЉИ-
ЦА, професионална нега,
24 сата, препоруке.
064/485-68-32. (189127)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (189134)

ХАУСМАЈСТОР, бравари-
ја, бела техника, санита-
рија, ограде, тражим
посао. 064/081-21-50,
013/370-332. (189135)

НЕГОВАТЕЉИЦА негује
стара, болесна, непокрет-
на лица на сат, потреби.
060/366-63-69. (189144)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (189149)

ГИПСАРСКО-МОЛЕР-
СКИ радови. 062/726-
272. (18911)

ДУБИНСКО прање тепи-
ха и мебла, намештаја
кирбијем. 063/755-76-98.
(189157)

МАТЕМАТИКА, часови за
све узрасте. Професор с
искуством. 065/506-85-
41. (189171)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (187405)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (187433)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо влажне
зидове, дајемо гаранцију.
060/691-01-13. (188533)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, повољно.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (189174)

ЕНГЛЕСКИ, италијански,
латински, часови, прево-
ђење. 063/730-69-06.
(189212)

ОЗБИЉНА жена чувала
би децу, старију особу и
спремам станове.
064/928-90-38, 062/167-
67-69. (189233)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка/израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјеф-
тиније у граду. 063/804-
57-99. (189235)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (189237)

ДИГИТАЛНИ пријемни-
ци за телевизор, монтира-
ње и уградња, тражи
посао. 064/437-64-33.
(189258)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
поправка и фуговање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (189262)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
реновирање купатила,
поправке, преправке,
одгушење канализације,
одмах. 061/648-96-62.
(189260)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, повољно, ремонт
купатила, преправ-
ке/поправке, водоканали-
зационе мреже. 372-092,
065/592-35-00, Драган.
(189269)

СТРУЧНО орезивање воћ-

ки. 060/431-52-70. (189286)

КОМБИ превоз до 2,5
тоне, макси габарита,
земља/иностранство .
063/849-54-32. (189292)

ПРЕВОЗ сопственим
тамићем до 2 м3, песак,
шљунак, шут, непотрене
ствари. 061/612-14-50.
(189311)

НАЈПОВОЉНИЈЕ, мате-
матика, физика, 60 мин,
300 динара. професор
тражи посао. 064/180-45-
25. (189314)

ИЗРАДА архитектонско-
грађевинских пројеката.
064/131-98-73. (189342)

МАТЕМАТИКА за основ-
ну школу, припрема при-
јемног, средња, физика,
механика, отпорност
материјала, термодина-
мика. Професорка с
искуством. 064/442-55-
02. (189380)

ЧАСОВИ енглеског за
ученике основних и сред-
њих школа. 063/875-88-
83. (189355)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(189363)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месе-
ца, тура у локалу 700
динара, ваш „Бомбон-
чић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком из
новина, попуст на све
селидбе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs.

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и про-
цена посла. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs.

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или без
радника. Гаранција за без-
бедност вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs.

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање/демонтира-
ње, паковање ствари,
кутије за паковање, фоли-
ја за заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs.

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, с радни-
цима или без њих, у свим
правцима, плаћање могу-
ће чековима 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs.

ШЉУНАК песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја керхер машинама,
цена 400 динара по седи-
шту. 060/517-83-00.
(188827)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-50,
Славиша. (187271)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја са керхер машина-
ма, цена 400 динара по
седишту. 060/517-83-00.
(188827)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић” поправља: веш-
машине, бојлере, фрижи-
дере, шпорете, електро-
инсталације, одмах.
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (189184)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-
ка, превоз одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-
77-67, 013/236-77-34,
Владимир. (189204)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквали-
тетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (189227)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820,
064/129-63-79. (189304)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (189330)

ТВ СЕРВИС „Плус”.
Поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(189369)

ИЗДАЈЕМ кафић за жур-
ке и рођендане. 060/362-
22-26. (189373)

СЕРВИС за шиваће
машине. 066/210-012.
(189382)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Aсqua”,
062/532-346. (188733)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације
купатила, воде, канализа-
ције, батерије, вентиле,
0–24 сата. Пензионерима
екстра попуст, долазимо
одмах. 064/493-44-63,
063/811-74-89, 348-139,
064/151-82-64. (188992)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, уградња и
продаја рисивера за диги-
тализацију, монтирање
телевизора на зиду.
Дејан, 063/800-01-96.
(189016)

ЛИМАРСКИ радови, олу-
ци, окапнице, лајсне, пре-
правке кровова, радови
на висини с корпом. Нај-
јефтиније, предсезонски
попуст. 065/540-93-95.
(189010)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. 

СЕРВИС телевизора, пла-
зма, ЛЦД, долазак на кућ-
ну адресу. Тел. 061/322-
30-75. (189116)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 5. фебруар 2015.22

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Саша”. (189129)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ПВЦ, алу-
ролетни, венецијанера,
тракастих, роло, рим-
ских, панелних зебра
завеса, роло-комарника,
тенди, туш-кабина, хар-
мо-врата, роло заштит-
них врата. Горан,
013/351-498, 063/816-20-
98. (189074)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила и санитари-
је. Пензионерима екстра
попуст, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(189142)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дуго-
годишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (187633)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање,
оправка старих кровова,
разне изолације, пресеца-
ње влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (188048)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације,
замене, поправке. 331-
657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (188566)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зида-
ње, малтерисање, кров,
глетовање, кречење, кера-
мика, ламинат. 063/122-
14-39. (188524)

ЖЕНА лепог изгледа, 63
године, упознала би чове-
ка, пристојног, неалкохо-
личара, ситуираног.
064/954-39-15. (СМС)

ГОСПОЂИ или господи-
ну, искључиво без наслед-
ника, доплаћујем разлику
смештаја у дому уз
месечни додатак у замену
за некретнину. Тел.
061/249-82-32. (188567)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352-
203. (189181)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом годишњу пензионер-
ску карту издату од АТП-
а , на име Лука Поповић.
(189239)

ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору, близу ауто-
буске. 064/049-62-72.
(189199)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 14.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима и

садржаја студије о процени утицаја на

животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” Панчево у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82 у

Панчеву, поднео је захтев за одређивање обима и

садржаја Студије о процени утицаја на животну сре-

дину за пројекат Реконструкција инсталације гаса у

фабрици ПЕВГ после измењивача Е-209А/Б, на к. п.

бр. 15940, 15941 и 15942 КО 3 Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид у просторијама Покра-

јинског секретаријата за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина

16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити своје

мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

(Ф-157)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине на основу члана 20.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прера-

да, Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев за

давање сагласности на Студију о процени утицаја на

животну средину пројекта Реконструкција објекта

манипулације сировина и продуката унутрашњег

транспорта и дораде пумпне куће 11 са пумпама,

линијама и резервоарима, са циљем да се омогући

намешавање биокомпоненте са дизел горивом у окви-

ру постојећег система отпреме у РНП-у на к. п. бр.

3549, 3551 и делом на к. п. бр. 6964/1 КО Војловица

СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до

14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 4. марта

2015. године. За време трајања јавног увида заинтере-

сована јавност може у писменом облику поднети при-

медбе и мишљења на изложену студију о процени ути-

цаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 5. мар-

та 2015, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39).

(Ф-156)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ

ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,

нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.

Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:

– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без ка-

мате, забраном или на лични доходак;

– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;

– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;

– компјутерска обрада парти;

– израда парти с фотографијом у колору;

– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских

оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бето-

ном и др.

НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

– продаја споменика и опсега,

– рефундација трошкова преко ПИО фонда.

Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.

Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре-

ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958. (Ф)

„Almex – Stari Tamiš” a. d. Pančevo raspisuje Konkurs za sledeće radno mesto:

MEHANIZATOR – inženjer poljoprivredne tehnike

jedan izvršilac

Opis posla:

– Organizacija i nadgledanje remonta poljoprivrednih mašina;

– Kontrola eksploatacije mašina na terenu;

– Ostali poslovi vezani za mehanizaciju.

Potrebne kvalifikacije:

– VSS, VII/1 stepen stručne spreme, poljoprivredni fakultet – inženjer poljoprivredne

tehnike ili mašinski fakultet – poljoprivredno mašinstvo;

– Znanje engleskog jezika;

– Prethodno radno iskustvo nije neophodno.

Biografije (CV) slati na mail adresu:

zaposlenje@staritamis.rs.

Kontakt telefon:  013/263-82-01.

Konkurs je otvoren do 13. februara 2015. godine.

(F)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 25.

децембра 2014. године, на основу захтева носиоца

пројекта „Телеком Србија” а. д., Београд, Таковска бр.

2,  донео Решење број: XV-07-501-335/2014, којим је

утврђено да за пројекaт РБС „ПА – Вељка Влаховића

(МАКСИ) UMTS-PAU98” на локацији Панчево, Вељка

Влаховића бб, на катастарској парцели бр. 16138 КО

Панчево, на територији града Панчева, није потребна

процена утицаја на животну средину.

Увид у Решење из претходног става може се оба-

вити радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине, Градске

управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр.

2–4, соба 614.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам, градитељство и заштиту животне средине,

Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања Оба-

вештења, а преко овог органа.  

(Ф-159)
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 2.

децембра 2014. године, на основу захтева носиоца

пројекта „Теленор” д. о. о., Нови Београд, Омладин-

ских бригада бр. 90, донео Решење број: XV-07-501-

314/2014, којим је утврђено да за пројекат изградње

РБС на постојећем објекту на локацији Панчево,

Козарачка 114, на катастарској парцели бр. 14807 к. о.

Панчево, није потребна процена утицаја на животну

средину.

Увид у Решење из предходног става може се оба-

вити  радним данима, од 10 од 14 сати, у  просторија-

ма Секретаријата за заштиту животне средине Град-

ске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра

I бр. 2–4, соба 614.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам, градитељство и заштиту животне средине,

Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања оба-

вештења, а преко овог органа.  

(Ф-158)

„Stari Tamiš” a. d. raspisuje �Konkurs za sledeće radno

mesto:

MESAR
jedan izvršilac

Opis posla:

· Rad na poslovima u klanici,

· Usluživanje kupaca,

· Briga o čistoći, higijensko-zdravstvenoj ispravnosti

robe, alata i uređaja.

Opšti uslovi:

· Srednja stručna sprema mesarske ili prehrambene

struke,

· Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovi-

ma,

· Organizovanost, urednost, ljubaznost.

Biografije (CV) slati na mail adresu: 

zaposlenje@staritamis.rs.

Kontakt telefon: 013/263-82-01.

Konkurs je otvoren do 15. februara 2015. godine.

(F)

Потребни радници – Продавац електрома-

теријала (потребни радници са иску-

ством,обавезно познавање 

електроматеријала)

„Термомонтелектро” д. о. о.,  Баваништански пут 247,

Панчево 26000 Тел: 013/215-54-44.

Доћи лично у суботу, 7. фебруара 2015, у 8 сати.

(Ф)

НАДИЦА НАДА НИКОЛИЋ
1937–2015.

Наша вољена мајка преминула је у 78. години.

Ожалошћене ћерке: ЉИЉАНА, ВЕРА, ВЕСНА 

и МАРИЈА с породицама
(78/189139)

Последњи поздрав драгом пријатељу,

другу и комшији

БРАНКУ НАНЕВСКОМ
1953–2015.

од ВЛАДЕ, ТРАЈЧЕТА, ЗОРАНА, 

ДРАГАНА, МИЋЕ, РАДОВАНА, ЂУНИЋА,

МИЛЕТА, БЛАШКА и ДРАГЕТА

(118/189042)

Последњи поздрав драгој пријатељици

МАРИНИ ЈАНОВИЋ
1993–2015.

од НЕВЕНЕ, ЈОВАНЕ, ВУЈКЕТА, МРВЕ, ЖИКЕ,

ВЕЉЕ, ИГОРА, МОМЕ, ЂОЛЕТА, 

АЦЕ и АЛЕКСАНДРА
(157/189356)

Наш вољени супруг, отац и деда

ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ
1956.

преминуо је 31. јануара 2015. године.

Велика туга, љубав и захвалност остају вечно у

нашим срцима.

Твоји: супруга НАДА, ћерке БОЈАНА 

и АЛЕКСАНДРА, зетови МАРИЈАН и МИЛАН 

и унук ФИЛИП
(93/189190)

Последњи поздрав мом

вољеном братанцу

ДРАГАНУ

ВЕЛИЧКОВИЋУ
Остаће сећање на зајед-

ничке тренутке, пажњу,

његову доброту и пле-

менитост.

Стриц СЛОБОДАН 

с породицом

(94/189181)

Последњи поздрав дра-

гом брату

ДРАГАН 

ВЕЛИЧКОВИЋ
1956–2015.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

Ожалошћени: сестра
РАДИЦА и браћа 

СЕНТА и ГРАДА 
с породицама

(95/189191)

С дубоким болом обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 2. фебруара 2015, у 89. години, пре-

минуо наш вољени супруг, отац, деда и прадеда

ДИМИТРИЈЕ РАДАК
1926–2015.

С поносом и љубављу чуваћемо успомену на тебе.

Ожалошћени: супруга АНЂЕЛКА, ћерка 

ЗОРАНА с породицом и син ВОЈИСЛАВ

с породицом
(122/189248)

У понедељак, 2. фебруара 2015, преминуо

је наш драги

РАЈКО ВИГЊЕВИЋ
1944–2015.

Вечно ће остати у нашим срцима. Хвала

му на свему.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА, синови

ИВИЦА и СЛАВКО, снаје ТАТЈАНА 

и АЛЕКСАНДРА и унучад МАРКО, 

ОЛИВЕРА, УНА и МАЊА

(96/189295)

Последњи поздрав дра-

гом приајтељу

РАЈКУ 

ВИГЊЕВИЋУ

1944–2015.

од прије МИЛИЦЕ 

ЧАНАК

(97/189195)

Последњи поздрав дра-

гом куму

РАЈКУ 

ВИГЊЕВИЋУ

1944–2015.

од породице

КЕЛЕБУДА

(98/189196)

Драги кум и племенити

човек

РАЈКО 

ВИГЊЕВИЋ

С поштовањем кум 

МИОДРАГ БЕКИЋ 

с породицом

(117/189261)

Наша драга мама и бака

НАДА ГОЉЕВАЧКИ

преминула је 27. јануара 2015, у 68. години. Ис-

праћај за кремацију обављен је 4. фебруара, на

Новом гробљу у Београду. 

Ћерке ДРАГАНА и РАДМИЛА, унуке ДАНИЈЕЛА

и АЊА и унук ВАЊА
(36/189014)

Драга мама

НАДА 

ГОЉЕВАЧКИ

Спавај мирно. Тихо. 

Ми смо ту. Уз тебе. 

А тата те чека.

Твоја ДАДА са ДАЦОМ,

АЊОМ и САШОМ

(37/189014)
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Последњи поздрав супругу и оцу

ЈОВИЦИ СТОЈОВИЋУ
16. XII 1951 – 3. II 2015.

Поносни смо што си био део свих нас. Заувек ће-

мо те носити у срцу и души...

Супруга РАДОВАНКА, синови СРЂАН и ЂОРЂЕ

и снајка ТАЊА
(137/189315)

Последњи поздрав нашем драгом брату, деверу

и чичи

ЈОВИЦИ СТОЈОВИЋУ

ДРАГАН, ВЕСНА, МИЛИЦА и МИЛАН
(138/189316)

Последњи поздрав нашем драгом

ЈОВИЦИ СТОЈОВИЋУ

Мајка САВКА, сестра ЉУБИНКА и брат ДРАГАН

с породицама
(139/189316)

Драги наш

ВЛАДИМИР КРСТИН

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји искрени пријатељи: ЂУКА, СТРАХИЊА, 

ЋОНЕ и ГРБАВИ
(140/189328)

ЈОВИЦА 

СТОЈОВИЋ

Јовице, по добру ћемо

те памтити, с поносом

спомињати и вечно се

сећати.

Твој БОКШАН

с породицом

(143/189332)

Последњи поздрав

ЈОВИЦИ 

СТОЈОВИЋУ

Друже мој, нека ти је

вечна слава!

Твој друг ЈОВА и 

МИЛАНКА ЂОРЂЕВИЋ

(145/189334)

Последњи поздрав на-

шем

ЈОЦИ

НЕША и ВУКИЦА 

с децом

(146/189338)

Последњи поздрав

ЈОВИЦИ 

СТОЈОВИЋУ

од ДУШКА и МИЛЕНЕ

с породицом

(147/189340)

Мој син, моја предобра душа

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ

Ни све молитве света, ни моја велика љубав ни-

су могле да те отму од тешке болести.

Анђеле мој, волећу те и патити за тобом док сам

жива.

Мајка САВКА
(148/189341)

Мој вољени брат

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ

Ниси успео у последњем лету да се винеш до ве-

ликих висина као твоји голубови. Крила су ти

отказала.

Остаће сећање на заједничке тренутке, љубав и

пажњу.

Сестра ЉУБИНКА и зет СЛОБОДАН
(149/189341)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

ЈОВИЦИ 

СТОЈОВИЋУ

С љубављу и поштова-

њем чуваћемо те у сво-

јим срцима.

ВАЊА и ИВАН с децом

(150/189341)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

ЈОВИЦИ 

СТОЈОВИЋУ
С поносом и љубављу

чуваћемо успомену на

тебе.

МАЦА и ОГЊЕН 

с децом

(151/189341)

Последњи поздрав мом

брату

ЈОВИЦИ 

СТОЈОВИЋУ

од брата МИЛЕТА,

снахе СТАНКЕ

и њихове деце

(152/189341)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ КРСТИНУ

ЂУКА и ПАКИ

(156/189349)

Драгој

ЈЕЛЕНИ ПЕТКОВ
последњи поздрав од

комшија у Шанетовој 3

(126/189299)

Последњи поздрав бака

ЈЕЛИ

од породице РУНИЋ

(128/189299)

Вољена

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Син ВЛАДИМИР, ћерка

ЈАГОДА, унуци 

АЛЕКСАНДАР 

и СЛОБОДАН 

с породицом, снаја

ЕСТИ и зет МИЛУТИН

(127/189299)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу, ко-

леги и сараднику.

DОО „Bimax”, Панчево

(160/189371)

Последњи поздрав пријатељу

ВЛАДИМИРУ КРСТИНУ

Породице ШУПИЋ и СТОЈИЋ

(164/4595)

Последњи поздрав дра-

гој тетки и заови

НАДИ 

НИКОЛИЋ

1937–2015.

од породица 

ЖЕБЕЉАН и РАЈКОВ

(91/189184)

Последњи поздрав поштованом пријатељу

РАЈКУ ВИГЊЕВИЋУ

од породице НИНИЋ

(144/189333)
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ЈЕЛЕНКО  ЂУРЧИНОВИЋ
Збогом, Јеленко.

Твоја сестра ЈЕЛЕНА, РАДЕ и ЉИЉА с децом

(4/188928)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНКУ 

ЂУРЧИНОВИЋУ

од породице 

МИЛАНОВИЋ: МИЛКА

и синови ДЕЈАН 

и ЗВЕЗДАН

(28/

Последњи поздрав драгом

ЈЕЛЕНКУ ЂУРЧИНОВИЋУ
Пријатељи ЂУРА, МИРА и ТАМАРА КИШ

(49/189041)

Последњи поздрав великом другару

ЈЕЛЕНКУ ЂУРЧИНОВИЋУ

Друштво из „Кошаве”: ШЕТКО, ЂОЛЕ, ГУТА, ИВА, БРАНА, 

МИМА, ЖИКА ТЕХНИКА, ЗОРАН, РУШКА, ДАЦА, САМАРА, ЈУГА,

МИКА, БИБА, ПИШТА, ЖИКА, АЦА, СТАНИМИР, ЈОЦА 

ПОШТАР, САВА ПОЛИЦАЈАЦ, САВА РИБАР, ШУЛЕ, МИЛЕ 

СТАНКОВИЋ, СТЕВА, ГРУЈА, СИКСИ, ДУША, РЕСА и ЗЕЛЕ

(107/189231)

1. фебруара изненада нас је напустио наш вољени

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ
1939–2015.

Сахрана је обављена 3. фебруара 2015, на Новом гробљу, у Панчеву.

С љубављу и неизмерном тугом његови: супруга НАДЕЖДА, син

ПЕТАР, снаја ДАНИЈЕЛА, кћи ОЛИВЕРА, зет ТИГРАН и унуци 

КАТАРИНА, МИХАЈЛО, АЛЕКСА, ЕЛЕНА и СОФИЈА

(131/189313)

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ

Ништа више неће бити исто. Заувек ћеш

живети у нама.

Твоји: ОЉА, ТИГА, КАТАРИНА, 

АБА и ЦОКА

(132/189393)

Највољенији деко

ЈЕЛЕ

Био си, увек ћеш и бити наш анђео чувар.

Воле те твоји унуци: КАТАРИНА, 

МИХАЈЛО, АЛЕКСА, ЕЛЕНА и СОФИЈА

(133/189303)

Највољенији

ЈЕЛЕНКО

Нека те анђели чувају!

Твоји: ПЕЦА, ДАЦА, МИХАЈЛО и ЕЛЕНА

(134/189313)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо родбини и

пријатељима на прису-

ству, изразима сауче-

шћа и последњем ис-

праћају нашег Јеленка

Ђурчиновића.

Породица

(135/189313)

Последњи поздрав дра-

гом чика

ЈЕЛЕТУ
од МАТЕ, ИВАНЕ, 
МАКИЈА и МАШЕ

(158/189351)

Последњи поздрав мајци, баки и свекрви

ЈЕЛЕНИ КАРАВЛИ
1952–2015.

Наша вољена је изненада преминула 29. јануара

и сахрањена је 31. јануара 2015. године, на Но-

вом гробљу у Панчеву.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ДЕЈАН и БОЖИДАР, 

унуке ТАМАРА и ВАЛЕНТИНА и снаја САНДРА
(25/188990)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ КАРАВЛИ
1952–2015.

од сестре СЛАВИЦЕ с породицом

(26/1880990)

Последњи поздрав ком-

шиници

ЈЕЛЕНА 

КАРАВЛА

од њених комшија

у Ослобођења 31

(41/189028)

Драгој пријатељици

ЈЕЛЕНИ

последњи поздрав од

САШЕ и ЕМЕ УЗЕЛАЦ

(42/189029)

Последњи поздрав дра-

гој прији

ЈЕЛЕНИ 

КАРАВЛИ

од породица БЛОНД 

и ЈОВИЋ

(63/189092)

ЈЕЛА КАРАВЛА

Последњи поздрав од

пријатеља породице

БОЈКО и породице 

ЋИРИЋ

(65/189094)

Последњи поздрав драгој нам

ВЕРОСЛАВИ ВЕРИ КРЧАДИНАЦ
од породице ЂОРЂЕВИЋ

(109/189234)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

ДЕСИМИРУ СТОЈАНОВИЋУ
1929–2015.

Хвала ти за сву љубав коју си нам пружао. Почивај у миру!
МИЋА и ВЕРИЦА СТОЈАНОВИЋ

(121/189276)

Последњи поздрав зету, течи и деди

ДЕСИМИРУ СТОЈАНОВИЋУ
1929–2015.

од породице РАДОМИРА ГОШИЋА

(81/189147)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

2. фебруара 2015, у 73. години, преминула је на-

ша драга

СТОЈМИРКА ИДВОРЈАН

Сахрана је обављена 4. фебруара 2015, у 15 сати,

на гробљу Котеж, у Панчеву.

Ожалошћени ћерка АНГЕЛИНА

и унук ДАНИЛО
(45/189040)
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Опраштам се од моје

драге куме и незаборав-

не другарице

ВЕРЕ 
КРЧАДИНАЦ

с којом сам се, без ијед-
не сенке, дружила 58
година.

ЉИЉАНА ВОЈВОДИЋ 
с породицом

(16/188975)

Преминуо је наш драги комшија и пријатељ

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
Последњи поздрав од породице ВАСИЉЕВИЋ

(20/188983)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

драги

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
1960–2015.

преминуо у Монтреалу, у 55. години.

Ожалошћени: мајка ДАНИЦА, сестра 

МАГДАЛЕНА с породицом и остала родбина 

и пријатељи
(21/188983)

ВЕРА 

КРЧАДИНАЦ

Драга Вера, изненада

смо остали без тебе, али

твој ведри дух и опти-

мизам заувек ће остати

с нама.

Твоје пријатељице 

БОЈАНА, ГОГА и ГОЦА

(31/189002)

Последњи поздрав на-

шој вољеној

ВЕРИ 

КРЧАДИНАЦ

Кума РАДА, НАТАША 

и САША с породицама

(32/189005)

Дани после 30. јануара 2015. никада више неће бити исти јер је тог

дана престало да куца племенито срце наше миле мајке, баке и

прабаке

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
учитељица

Сахрана ће бити обављена у четвртак, 5. фебруара, у 14 сати, на

Старом православном гробљу.

Ожалошћени: ћерка МАРИЈА, син ДРАГОСЛАВ, унуке 

АЛЕКСАНДРА и ЈОВАНА, унук СЛОБОДАН и праунук 

КОНСТАНТИН и многобројна родбина и пријатељи

(48/189048)

С дубоким болом и тугом обавештавамо пријатеље и познанике да

је 30. јануара 2015, у 77. години, преминула наша

ВЕРОСЛАВА КРЧАДИНАЦ
рођ. Матић

дипл. физико-хемичар

Сахрана је обављена у суботу, 31. јануара 2015, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ЛАЗАР, синови КОСТА и СТОЈАН 

с породицама, родбина, кумови и пријатељи

(56/189062)

Последњи поздрав драгој

ВЕРИ КРЧАДИНАЦ

Вера, имала си велике тегобе. Сада си на-

шла мир.

Хвала Ти на лепом дружењу, нека Ти је ла-

ка црна земља банатска.

СОФИЈА и РИСТА КАРАВЛА

(61/189087)

Последњи поздрав тетка

ВЕРИ 

КРЧАДИНАЦ

од БАНЕТА и ИВАНЕ

КАРАВЛЕ

(62/189087)

1939–2015.

У загрљају наше љубави

нађите свој вечни мир.

ВУК, ВУКОСАВА 

и ДРАГАНА

(71/189120)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

нас је 28. јануара 2015, у Монтреалу, зау-

век напустио наш драги

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
6. V 1960 – 28. I 2015.

Последњи поздрав вољеном сину 

од маме ДАНИЦЕ, сестре НЕНЕ, зета 

САШЕ и ЈОВАНЕ и НЕБОЈШЕ

с породицама

(51/189061)

Последњи поздрав брату. Почивај у миру!

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
6. V 1960 – 28. I 2015.

ОЛИВИЈА, АДАМ, ЉУБИША и АЛЕКСАНДРА

ПЕТРОВ из Торонта
(52/189061)

Последњи поздрав сестрићу

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
6. V 1960 – 28. I 2015.

ЗДРАВКО и СЛАВКО СОЛЕША 

с породицама из Торонта
(53/189061)

Последњи поздрав брату. Почивај у миру!

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
6. V 1960 – 28. I 2015.

ЂОРЂЕ и НЕНАД СОЛЕША с породицама
(54/189061)

Саосећамо у жалости и болу породица Ковач и Солеша

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
6. V 1960 – 28. I 2015.

Породица ЈОЖИЋ

(55/189061)

Драга кума

ВЕРОСЛАВА 

КРЧАДИНАЦ

Живот није у нашим ру-

кама, али се враћа кроз

успомене и сећања.

НЕВЕНКА МАРКОВ 

с породицом

(114/189249)

Последњи поздрав на-

шој тетки

РАДИ 

ПОПОВИЋ

ДУЦА и ГОРАН

с породицама

(59/189081)

ЈЕЛЕНА 

МАРИНКОВИЋ

Збогом драга пријате-

љице

ДАНИЦА МАТИЋ

(69/189108)

Опраштамо се, врло тужне, од

ЈЕЛЕНЕ МАРИНКОВИЋ
Искрена и топла ћаскања остају трајни помен на Вас.

ЈЕЛЕНА и ЈАДРАНКА

(113/189243)

30. јануара упутили смо последњи поздрав нашој 

ДАНИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
1928–2015.

Воле те син и ћерка с породицама

(162/189378)
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БЛАГОЈА ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2015.

Тата... причамо о теби и чувамо те од заборава

(64/189093)

Годишњи помен

ДРАГИЦА 

ЈОВАНОВСКИ
Никада те нећемо забо-

равити.

Браћа ЦВЕТАН 

и ЉУПЧО и сестра 

МИЛАНКА 

с фамилијама

(72/189108)

Већ шест година смо без топлине и сигурности твог загрљаја

ОЛГА НИКОЛИЋ
Бескрајно нам недостајеш.

Супруг БРАНИСЛАВ и ћерке НЕВЕНКА, ЗОРИЦА 
и ВЕСНА с породицама

(74/189132)

Шестомесечни помен

ДОБРИВОЈЕ СТОЈИЉКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МИТРА и синови ЗОРАН и ГОРАН

(103/189211)

СЕЋАЊЕ
ДРАГИЋЕВИЋ

ТОМИСЛАВ               ГАБРИЕЛА
1936–2007. 1939–2013.

Једини мој... Бол не мирује...
ГОРАН

(111/189236)

Ћале, тешко је живети без тебе

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ
22. VII 1949 – 5. II 2014 – 5. II 2015.

Година прође, али дан никад...

Воле те МИЛЕНА, АЦА и БРАЦА
(112/189240)

6. фебруара навршава

се шеснаест година од

одласка наше драге

ГОРДАНЕ 

ОКУКЕ

С поносом те помиње-

мо, а са тугом и болом

живимо.

Твоји родитељи и браћа

с породицама

(84/189158)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2015.

Сањала сам сан, 

кад ће доћи тај дан, 

кад ћу те загрлити 

тата мој, фалиш ми.

Твоја ћерка ДРАГАНА, зет ЖЕЉКО 

и унуке ЉИЉАНА и ДУЊА
(130/189309)

Годишњи помен обеле-

жићемо 7. фебруара 2015.

ДРАГИЦА 

ЈОВАНОВСКИ

Вољени никад не умиру. 

Твоје БЛАГИЦА 

и ТАЊА с породицом

(75/189133)

У суботу, 7. фебруара, у 11

сати, на гробљу у Јабуци,

даваћемо годишњи помен

ДРАГИЦА 

ЈОВАНОВСКИ
1956–2014.

Време пролази, а сећа-

ње на тебе увек остаје.

Супруг ДАНЕ

(76/189133)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА 

ЛАКУШИЋ

4. II 2006 – 4. II 2015.

Чувамо те од заборава.

БРАНКА, МАЈА, ВЛАДА

и ВАЊА

(161/189375)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима, познаницима

да је 29. јануара 2015, у 73. години, преминуо наш драги

др РАТОМИР МАТИЈЕВИЋ
лекар интерниста кардиолог

1942–2015.

Сахрана је обављена 30. јануара 2015.

Ожалошћена породица

(17/188978)

С поштовањем опраштамо се од нашег дугогодишњег

колеге

др РАТОМИРА МАТИЈЕВИЋА
интерниста кардиолог у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(19/ф-155)

РАТОМИР

МАТИЈЕВИЋ

Последњи поздрав куму Ралету од породице

РАКОЧЕВИЋ
(80/189145)

Мом учитељу и начелнику, великом хуманисти и

господину

прим. др МИХАИЛУ МИШИ 

ЛЕПОСАВИЋУ

последњи поздрав.

ЗОРАН ПАРОВИЋ
(3/188924)

С тугом и поштовањем

опраштамо се од

прим. др 

МИХАИЛА 

ЛЕПОСАВИЋА

Памтићемо га као вр-

сног стручњака, дивног

човека и правог госпо-

дина.

ВУКИЦА и АЦА с децом

(12/188963)

31. јануара 2015. године, у Панчеву, преминуо је

СТЕВАН ЛАКАТОШ ПИШТА
1932–2015.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији
(77/189138)

Последњи поздрав

МИКИ 

КАНДИЋ

Фамилија КАНДИЋ

(86/181168)

Последњи поздрав ком-

шији

ДЕСИМИРУ 

СТОЈАНОВИЋУ

Памтићемо вас по добру.

Комшије из улаза 

у Михајла Петровића

Аласа 7. 

(68/189106)

ВИНКО 

ТАМБУРОВИЋ

Преминуо је 29. јануара

2015. Сахрана је оба-

вљена 31. јануара.

Последњи поздрав 

од сина МАРИЈАНА 

и снаје ЈАСМИНЕ

(108/189232)

ИВИЦА ДОДИЋ

1966–2015.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоја супруга 

СЛАВИЦА са ћеркама

ДАЈАНОМ 

и НИКОЛИНОМ

(163/189379)

28. јануара 2015, у 57. го-

дини, преминуо је наш 

АЛЕКСАНДАР 

НИКОЛАЈИДИС
1959–2015.

Ожалошћене сестре 

ВЕРА, АНАСТАСИЈА 

и СОФИЈА и брат 

НИКОЛА с породицама

(123/189289)

Последњи поздрав на-

шем драгом 

ЖОРЖУ

Вољени не умиру.

Воле те твоје СОЊА 

и ТРЛЕ

(124/189288)

Последњи поздрав 

АЛЕКСАНДРУ 

НИКОЛАЈИДИСУ

КЕНЕДИ с породицом

(125/189290)

Никад незаборављен

ЉУБОМИР 
МИКЉИН

Последњи поздрав од су-
пруге ЉИЉАНЕ, ћерке

ЖЕЉАНЕ и сина НЕНАДА
(120/189274)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ЦВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Понос и сећање на тебе су увек присутни, а љу-

бав вечна.

Твоји најмилији
(50/189054)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ 

МИЛЕНКОВИЋ

9. II 2007 – 9. II 2015.

Ни време, ни године не

могу избрисати сећање

на тебе.

Твоји најмилији

(82/189152)

Прошле су три године

откад си нас напустила,

а бол не престаје

НИКОЛИЈА 

СТАНОЈЕВИЋ

Твоја мајка МИЉА

(34/184011)

У суботу, 7. фебруара 2015. године, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо годишњи помен 

ЈЕЛИЋ

ДРАГАН                           ЂОРЂЕ
4. III 2014.                                          11. II 2014.

Време пролази, али бол и туга остају.

Воле вас ваши најмилији

(33/189009)

СЕЋАЊЕ

ЂЕРАСИМОВИЋ

САНДЕ                 СТОЈА
1924–2005.                      1924–2002.

Успомену на драге родитеље чувају ћерке 

ЉУБИЦА и РУЖИЦА с породицама
(73/189124)

Сећање на

НИКОЛУ МОДОШАНА
2005–2015.

Прошло је десет година откако нас је оставио.

Бол и туга не престају. Заувек си у нашим срцима.

Твоји: супруга БОГДАНКА, син БОГДАН, ћерке

ЈАСА, САЊА и ИВАНА с породицама
(3/189154)

Четрдесетодневни помен 

НАТАЛИЈА 

ЦВЕТАНОВИЋ

1934–2014.

Ожалошћени: супруг

ЖИВОЈИН и синови 

ЈОВИЦА и БРАТИСЛАВ

с породицама

(92/189182)

СЕЋАЊЕ

ЗАРИЈЕ 

КОСТИЋ
6. II 2009 – 6. II 2015.

И после шест година

има нешто што не уми-

ре – то су љубав и сећа-

ње на тебе.

Твоја породица

(99/189198)

8. фебруара 2015, у 11.30, на Католичком гро-
бљу, обележићемо тринаестогодишњи помен на-
шој милој и никад незаборављеној

МИЛЕНИ ВУЈОВИЋ
31. X 1941 – 8. II 2002.

Уз сећање на њен драги лик и уз велику 
захвалност: супруг БОГДАН, ћерке ДАНКА 
и ЈАСМИНА, син ЈОВАН, њени мили унуци

МАРКО, МИЉАН, СТЕВО, МИЛОШ, НИКОЛА,
ЛУКА и АНДРЕЈ, унуке ЉУБИЦА, ЈОВАНА 

и КСЕНИЈА, зетови РАДЕ и ЈЕФТО, снаја 
АЛЕКСАНДРА и многобројна родбина

(70/189114)

ВЕРОНИКА ЧУЧКОВИЋ
7. II 2014 – 7. II 2015.

Хвала Ти за сву нежност и доброту коју си нам

несебично пружала током свог живота, наш до-

бри анђеле.

Твоји: ЂОЛЕ, САНДРА и МИНА
(101/189210)

ВЕРОНИКА ЧУЧКОВИЋ
7. II 2014 – 7. II 2015.

Наша драга Малена, много нам недостајеш.

Воле Те твоја ВИДА, ХУМОР, МЕРИ 

и МИНА с породицама
(102/189210)

5. фебруара 2015. навр-

шава се шест година, еј

сунце моје

ГРУЈИЦА 

ШАПОЊИЋ
Живим из дана у дан и
свако ново јутро носи
мисао да ћу следећег ју-
тра умрети без тебе...
Твоја сестра МАРИЈА с

породицом
(104/189223)

5. фебруара 2015. навр-

шава се шест година од

смрти мог брата

ГРУЈИЦЕ 

ШАПОЊИЋА

2009–2015.

Тугује за њим брат

СЛАВКО с породицом

(105/189224)

Шест година без нашег вољеног

ГРУЈИЦЕ ШАПОЊИЋА
5. II 2009 – 5. II 2015.

Сваки дан без тебе све је тежи. Увек си у нашим

срцима, мислима.

Воле те твоји најмилији
(106/189226)

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА 

БЕЉАВСКИ

рођ. Кирхнер

8. II 2013 – 8. II 2015.

Време пролази. У срци-

ма и сећању заувек.

Твоји најмилији

(115/189254)

У суботу, 7. фебруара
2015, даваћемо шесто-
месечни помен нашем
драгом брату

САВИ 

НЕДЕЉКОВИЋУ
Твоју доброту и љубав
никад нећемо забора-
вити. Много нам недо-
стајеш.

Твоји најмилији
(136/189315)

КОТЛАЈИЋ

ВИОРИКА           ГОЈКО           ПЕТАР

5. II 2012.               17. VIII 2013.                14. XI 2013.

Док ми живимо, бићете вољени и незаборављени.

Ваши најмилији

(141/189327)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ХРИБ
11. II 2005 – 11. II 2015.

Син МАРКО, ћерка АЛЕКСАНДРА 

и супруга ЉЕРКА
(142/189331)

9. фебруара 2015. навр-

шава се годину дана од

смрти

ДРАГАН 

ПЕТКОВИЋ

Супруга, син и ћерка с

породицама

(153/189342)

МИЛИЦА 

СПАСИЋ

Драга кумо, време про-

лази, а ми те никада не-

ћемо заборавити.

Породица БОРКОВИЋ

(154/189344)

Мајка наша непрежаљена

ВИНКА 

МИЛИКИЋ
9. II 2005 – 9. II 2015.

Пролази десет година, а
ти остајеш заувек у на-
шим срцима.

Твоја деца: ЖИВКО,
ВУКОЛА, МИЛОИЦА,
ВЕРИЦА и ГОРИЦА с

породицама
(155/189346)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО 

ЖИВКОВИЋ

1992–2015.

Породица

(159/189319)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ГРУЈИЦА 

ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2015.

Заувек у срцима твојих.

Сестра МИЉКА, зет

НИКОЛА и сестричине

МАРИЈАНА и СОФИЈА с

породицама

(58/189077)
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СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА 

ВУКОВИЋ

2008–2015.

У мислима си увек.

НЕДА, ДРАГАНА, 

ВЕЉА и РАДЕ

(1/188477)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА 

ВУКОВИЋ

11. II 2008 – 11. II 2015.

Браћа и сестре 

с породицама

(2/и)

2. децембра 2014. напустио нас је добар човек,

наш школски

ЈОЦА 

ПАВЛОВИЋ

Жале га матуранти 1959–1960. године Гимназије

„Урош Предић”, а посебно његово IV-3
(18/188979)

6. фебруара 2015, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шем вољеном

ПРЕДРАГУ ДЕЛИЋУ

Тешко је стегнути срце да не боли, душу да не пати, сузе да не те-

ку. Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга БРИГИТА, син ОГЊЕН, мама МАРГИТА

и тата МИОДРАГ

(22/1889084)

ЖИВКО 

СИМОНОВИЋ

Три године су прошле,

никада те нећемо забо-

равити.

Твоји најмилији

(23/188986)

МИЛАН 

МИЛИЋЕВИЋ

1956–2013.

Две године прођоше

као трен, љубав, туга и

празнина никад.

Супруга ВУКОСВА

(24/188988)

Тужно сећање на драгог

ПЕЂУ

Уја МИХАЛ БАЧАЊИ

са сином МИШКОМ

БАЧАЊИЈЕМ 

са супругом СЛАЂОМ и

ћерком ТЕОДОРОМ

(27/188995)

7. фебруара 2015. навршавају се две године

ЉУБИЦА ЈАНОШЕВ
У мом срцу и души пуно је туге и бола за тобом,

јер знам да се више нећеш вратити, секо моја, а

разумеле смо се без иједне речи, осмехом и по-

гледом. Твоја искреност и доброта ми недостају.

Хвала ти за све што си чинила за мене. 

Твоја ЦАЛЕ
(38/189022)

5. фебруара 2015. навр-

шавају се четири годи-

не откако није с нама

ЂУРИЦА РАДИЋ
Поносни смо што смо те

имали, а тужни што ви-

ше ниси с нама.

ЈЕЛИЦА, ДРАГАН, 

ДРАГАНА, МИЛАН

и МАРКО

(46/189043)

8. фебруара навршавају се три године откад није с нама

РАДОСАВ ЕСКИЋ
1942–2012.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Недостајеш нам пуно.

Син БРАНИМИР и супруга ОЛГА

(47/189036)

Годишњи помен 

– 5. фебруара 2015.

ЂОРЂИЈА 

ПЕТРЕСКИ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Најмилији: ћерка 
СНЕЖАНА, зет ГОРАН

и унуци АЛЕКСА 
и МАТЕЈА

(60/189093)

СПАСОЈЕ 

МАРЈАНОВИЋ
1929–2015.

11. фебруара 2015. го-
дине, у Баваништу, да-
ваћемо четрдесето-
дневни помен .
Ожалошћене породице

МАРЈАНОВИЋ 
и РАДУЛОВИЋ

(66/189095)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ 

МИЛОШЕВИЋ

6. I 2012 – 6. I 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(67/189096)

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима

ПРЕДРАГ 

ДЕЛИЋ

Бака МАРГИТА, ујак

ДУШАН и ујна 

СНЕЖАНА с децом

(90/189183)

Навршава се година от-

кад није с нама

ТИБОР 

ВАШТАГ

Хвала ти за све тренут-

ке, увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: сестра

МАРИЈА, зет ЗОРАН,

сестрић МАРИО 

и сестричина САНДРА

КЕЖИЋ

(88/189173)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИРКО                  МИЛИЦА
2005–2015. 1995–2015.

Син РАДИША с породицом
(79/189141)

БРАНКО ГВОЗДИЋ
Поносни смо што смо те имали за пријатеља.

Породица ВУЈАНИЋ

(89/189178)

У суботу, 7. фебруара 2015. године, у 11 сати, на

Католичком гробљу, даваћемо годишњи помен

нашем драгом и вољеном

ТИБОРУ ВАШТАГУ

Година туге и бола за тобом пролази. С поносом

ћу те помињати и чувати од заборава.

Почивај у миру, нека те анђели чувају!

Супруга МИРЈАНА
(100/189208)

7. фебруара навршавају

се двадесет две године

откако смо остали без

јединог сина и брата

ГОРАНА 

ДИМИТРИЈЕВА 

из Долова

Много вољен, никад 

непрежаљен и увек у

срцу и мислима маме

РУЖЕ, сестре 

НАТАШЕ, зета НЕШЕ 

и ујкине ТАМАРЕ, 

ГОРАНЕ и ЈОВАНЕ

(110/235)

ПРЕДРАГ 

ДЕЛИЋ

Остали смо неми и зате-

чени.

Ни ових четрдесет дана

туге и бола нису натера-

ли срце да прихвати да

си нас заувек напустио.

Ујка МИШКО, сестра

ЈЕЛЕНА и брат БОБАН

(116/189255)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОЈКА 

ГАЈИЋ

4. II 2010 – 4. II 2015.

Заувек у нашем срцу.

Ћерка СНЕЖАНА и

унуци ЗОРАН и ИВАНА

(119/189272)

СЕЋАЊЕ

ЈАНОШ 

КЕРЕКЕШ

25. IX 1941 – 11. XI 2011.

Вољени никада не умиру.

Твоји најмилији

(87/189170)

Годишњи помен

ЉУБИША

ПЕТКОВ ЏАЈА

Дани туге пролазе, ту-

жно сећање остаје и пу-

но нам недостајеш.

Супруга ДАНА, твоја

деца и декине унуке

(129/189301)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.

У суботу, 7. фебруара 2015. године, у 12

сати, на гробљу Котеж, даваћемо шесето-

месечни помен нашем драгом

ПАВЛУ БРАЈАНОСКОМ
1948–2014.

С љубављу и поштовањем породица

(5/188941)

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ

ЈЕЗДИМИРОВИЋ

1948–1995–2015.

У нашим сећањима жи-

ви вољен и незабора-

вљен.

Сестра НАДА 

и зет ДУШАН

(6/188942)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

ДРАГОМИР           МИЛЕНА
судија окр. суда              рођ. Јовановић

1911–1989.                      наставница

1918–2010.

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ
(7/188949)

Драги наш

БАНЕ ПУТНИК
Прође пет година без Тебе. Ми Те спомињемо...

овако је радио мој дека, тата, свекар, наш Бане.

Свако има своје лепе успомене, сећања која с

љубављу носи у срцу. 

Бескрајно Те волимо и чувамо од заборава.

Унук МИЛОШ, син НИКИЦА, снаја БИЉА, 

супруга ЈОКА и ташта ТАЈА
(8/188952)

Драги наш пријатељу

БАНЕ ПУТНИК

остајеш заувек у нашим

срцима вољен и незабо-

рављен.

Породице ПАСЕР 

и ЛАЛИЋ

(9/188952)

Наша мајка и бака

РАДА 

ОРАШАНИН

Прошле су четири годи-

не откако није с нама,

али ће увек остати у на-

шим срцима.

Супруг ЂОРЂЕ, син 

РАДЕ и ћерке 

МИРЈАНА и ГОРДАНА

с породицама

(10/188956)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА БОЖИЋ
4. II 2005 – 4. II 2015.

Живиш у нашим срцима.

Твоји: ЈОВАН, ЖЕЉКО и ЈЕЛЕНА с породицама
(11/177960)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ
2009–2015.

Време пролази, а туга остаје. Памтићемо те по

доброти и причати о теби.

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ
(13/188968)

6. фебруара 2015. годи-

не навршава се шесет

месеци од смрти мога

брата.

МИЛАН БАБИЋ

6. VIII 2014 – 6. II 2015.

Драги мој брате, вечно

ћеш живети у мом срцу.

Много ми недостајеш.

Твој брат ЈОВА 

и синовац РАЦА

(14/188970)

У понедељак, 9. фебруара 2015, у 10.30, даваћемо четрдесетоднев-

ни помен  нашем драгом 

САВИ ДАВИНИЋУ
1953–2015.

Његови најмилији: супруга СОФИЈА, ћерке ТАЊА 

и ИВАНА и зет СИНИША

(15/188973)

4. фебруара 2015. навр-

шава се пет година од

смрти вољеног

ТИХОМИРА 

МИЛАНОВИЋА

Супруга МИЛКА, 

синови ЗВЕЗДАН 

и ДЕЈАН с породицама

и прија БОГДАНКА

(29/188996)

У суботу, 7. фебруара

2015. године, у 11 сати,

на Новом гробљу, дава-

ћемо годишњи помен

нашем драгом

СТЕВАНУ 

ТОШИЋУ

Твоји најмилији: 

СВЕТЛАНА и МАРИЈА

(30/189001)

СЕЋАЊЕ

САВО 

СТОЈИСАВЉЕВИЋ

2011–2015.

Вољени никад не уми-

ру, док живе они који

их се сећају.

Твоја породица

(35/189013)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА ЦВЕТКОВИЋ
2013–2015.

С љубављу и поносом чувамо заувек успомену на

тебе.

Твоји: супруг СИНИША, син САША, снаја 

МИРА и унуке КРИСТИНА и МАРИНА
(39/189024)

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ АРСИЋ
2007–2015.

Породица АРСИЋ

(40/189025)

СЕЋАЊЕ

МИРКО                         МАРИЈА 

БАЊЕВИЋ                     ШТИМАЦ
2008–2015.                                          2011–2015.

Отишли сте у вечност, али не у заборав, јер постоји нешто што не
умире, а то су сећање и успомене на вас.

Ваши најмилији
(43/184034)

ЖАРКО 

МОШОРИНАЦ

1925–1995–2015.

Пролазе године, а успо-

мене на тебе остају

трајне.

Ћерка ЉИЉАНА и зет

НИКОЛА с породицом

(44/189036)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СРЕЋКО 

МАРКОВИЋ

8. II 2005 – 8. II 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји: супруга 

СТОЈАНКА и ћерке 

ВЕСНА и ОЉА 

с породицама

(57/189074)

8. фебруара навршава

се двадесет тужних и

тешких година откако

је престало да куца тво-

је срце

МИОДРАГ 

ЈЕЗДИМИРОВИЋ

Породица

(85/189168)
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Ових дана су на испиту ваша из-
држљивост и зрелост да донесете
праве одлуке у датом тренутку.
Суочите се са аветима из про-
шлости, храбро и истрајно. Пази-
те на килажу, појачан вам је апе-
тит.

Осећате благи умор и поспани
сте, али то је пролазно. Љубав је
оно што вас надахњује, па ћете
доживети нешто као на филму.
Послови вам полако напредују,
те ћете имати и финансијску са-
тисфакцију.

Будите иницијатор, а не неко ко
чека да се нешто догоди. Крените
слободно у све иновације које дав-
но планирате – више је оних који
ће вас подржати, а и они који се
буне, на крају ће попустити. Нека
особа на положају изненада ће вам
понудити помоћ, па је прихватите.

Ваша стара бољка са зглобови-
ма је поново актуелна, па пове-
дите рачуна. Није повољно вре-
ме за свођење рачуна. Ово је
време за љубав, па се препусти-
те емоцијама и уживајте.

Будите опрезни када користите
лекове, јер вам могу направити
више штете него користи. Ако
тражите сродну душу, ово је иде-
ално време за то. Поведите рачу-
на о личним документима.

Порадите мало на свом имуни-
тету; нарочито су вам осетљиви
грло и нос. Пред вама су велики
изазови, и на пољу љубави и по-
словни. Многи ће донети одлуку
да уђу у брак, а други се, нажа-
лост, растају.

Пронађите начин да смирите
нервозу. Пун месец може појача-
ти вашу потребу за храном. Вре-
ме је идеално за љубав. Особу
свог живота можете срести било
где, само будите спремни.

Ваш пословни статус иде узла-
зном линијом. Стрпите се само
још мало и бригама ће доћи крај.
Препустите се љубави без много
бриге и страхова. Верујте парт-
неру. Волите потпуно и без стра-
ха, то је само љубав.

Не лечите своје проблеме хра-
ном. Ставите тачку на све оно
што вас мучи, без обзира на то је
ли посреди љубавна веза или по-
словни партнер. Повољан пери-
од за приватнике и све што има
везе са законом.

Сан је оно што вас враћа у жи-
вот и даје вам енергију. Послов-
но напредујете, али акценат је на
љубави. Коначно решавате љу-
бавни статус и све поприма јед-
ну нову димензију. Открићете
све чари праве љубави.

Колико високо себе подигнете,
тако ће вас и други гледати и
вредновати. Неке ситне несугла-
сице у партнерским односима
сада су прошлост. Вратите се та-
мо где је све почело и све ће се
средити.

Посебно се пазите повреда но-
гу. Велики су изгледи да вам
предстоји леп период на пољу
посла и финансија. Могуће је да
ћете променити пословно окру-
жење. Љубав је на чекању.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
5. јануара: Марину – Драгиња Гаврић и Драгослав Качина; 9. јануара: Андреу – Снежа-
на и Александар Гедеон;11. јануара: Луну – Катарина Марковић и Марко Тасић, Теодору
– Марина и Мирослав Васић; 13. јануара: Машу – Милијана и Жарко Ђурђевић, Натали-
ју – Данијела и Зоран Микић; 14. јануара: Анђелу – Наташа и Миле Навала, Иву – Дра-
гица и Мирослав Марјановић, Сару – Сандра и Вукашин Петровић; 15. јануара: Сару –
Сандра и Драган Каличанин, Лану – Сандра и Ненад Јованов; 16. јануара: Тијану – Јеле-
на Голубовић и Драган Велимировић, Сунчицу – Данијела Стојановић и Миша Уршли, Бар-
бару – Јармила Хавелова и Јано Хавела;  17. јануара: Софију – Ивана Ђованели Вујић и
Предраг Вујић; 18. јануара: Ђину – Андреа и Кристијан Срећков; 19. јануара: Анђелку –
Јасмина и Мартин Криж; 21. јануара: Иву – Душица и Синиша Стојиљковски, Ана Мариу
– Снежана Ђилас; 23. јануара: Анђелу – Мира Борза и Саша Стојановић. 

Добили сина
8. децембра: Миодрага – Данијела Станковић и Миодраг Томић; 23. децембра:
Вељка – Љиљана и Александар Богдановић; 7. јануара: Василија – Василија Татић
Добресков и Дарко Добресков; 8. јануара: Јована – Наташа и Синиша Сокнић; 9. ја-
нуара: Николу – Душица Станков и Тома Недељков,; 10. јануара: Вељка – Лидија
Вукуљевић и Бојан Стојанов, Давида – Јелена Стопа и Зоран Гаћеша; 12. јануара:
Виктора – Катарина и Роберт Варшић; 13. јануара: Андреја – Милица Стојковић и
Миодраг Паунов; 14. јануара: Петра – Радмила и Ђорђе Јермић, Уроша – Амела и
Александар Ранковић; 16. јануара: Лазара – Маја и Момчило Перић;  17. јануара:
Александра – Ивана Драговачки и Ненад Васић; 18. јануара: Уроша – Соња Човић
и Александар Јанчић; 20. јануара: Тадију – Јасна и Милан Китановић, Андреја – Ја-
смина Обрадовић и Ендре Сабо, Андрију – Лидија Милосављевић и Александар
Стојковић, Богдана – Јелена и Јован Пендић; 23. јануара: Михајла – Гордана Стојић
и Младен Средојевић; 25. јануара: Стефана – Гордана и Далибор Павловић. 

ВЕНЧАНИ

29. јануара: Мирјана Марковић и Кота Свирац, Весна Аземовић и Денис Сапасовски;
31. јануара: Марија Стојановић и Сањин Алексић, Зора Јанковић и Петар Јанковић.

УМРЛИ

23. јануара: Катица Воденичар – 1928; 24. јануара: Роман Флора – 1953, Мара
Хавран – 1936, Мишо Омаста – 1948, Стеван Стаменковић – 1943; 25. јануара: За-
горка Миљковић – 1931, Константин Лукински – 1941, Миланка Кутлешић – 1938,
Јагода Радаковић – 1929, Трифу Иван – 1951; 26. јануара: Стеван Ранок – 1937,
Јелица Бундало – 1950, Младен Милосављевић – 1934, Михајло Вулић – 1929; 27.
јануара: Смиља Костић – 1935, Радмила Вучковић – 1945; 28. јануара: Мирјана
Јокић – 1930, Милорад Ђорђевић – 1940, Љубомир Микљин – 1952, Александар
Николајидис – 1959, Даница Михајловић – 1928, Мика Кандић – 1936, Меланија
Марковић – 1933, Зорка Љубичић – 1921; 29. јануара: Ратомир Матијевић – 1942,
Олгица Миленковић – 1958, Винко Тамбуровић – 1933, Јелена Каравла – 1952, Ви-
да Лукић – 1933; 30. јануара: Верослава Крчадинац – 1928, Вајо Јовић – 1941, Је-
лена Маринковић – 1927; 31. јануара: Надица Николић – 1937, Драган Величковић
– 1956, Зоран Станкић – 1943, Стеван Лакатош – 1932. 

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

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

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

У свако поље приложеног лика уписује се по један слог тра-

жене речи.

ВОДОРАВНО: 1. насилно запоседање туђе територије, 5. један

књижевни род, 6. Катарина одмила, 7. Ибзенова драма, 9. назив

средњовековног српског владара Стефана Немањића, 11. боја у

картама, 12. осушене стабљике пшенице, 14. један занатлија,

16. лековита биљка.

УСПРАВНО: 1. притока Балтичког мора, 2. град у Македони-

ји, 3. вриска, вика, 4. закривљена турска сабља (мн.), 8.

житељка италијанског града Равене, 9. наше женско име, 10.

опсена, враџбина, 13. невелике, сићушне, 15. река у Францу-

ској, притока Сене.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11

12 13 14 15

16

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: окупација, драма, Ката, „Нора”,

га, Првовенчани, во, каро, слама, лимар, валеријана. Магични лик

6 х 10: саламандер, благостање, демонтиран, еластомери, сенти-

менти, обдареност. Мини-укрштеница: срез, Драч, мандарина,

Ед, ера, ич, наплавина, арка, арак. Анаграми: велосипед, семанти-

ка, Малала Јусафзаи, беспилотна летилица, редован правни лек.

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. репати водоземац, даждевњак,

2. изобиље, 3. расклопљен, растављен, 4. еластични полимери,

5. чувственост, осећајност (мн.), 6. талентованост, даровитост.

Слогови: БЛА, ГО, ДА, ДЕ, ДЕР, Е, ЛА, ЛА, МАН, МЕ, МЕН,

МОН, НОСТ, ЊЕ, ОБ, РАН, РЕ, РИ, СА, СЕН, СТА, СТО, ТИ,

ТИ, ТИ.

АНАГРАМИ

ДВОТОЧКАШ

АВИОН БЕЗ ПОСАДЕ

НАЈМЛАЂА 

НОБЕЛОВКА (Г = Ф)

Они који

здраво живе

бициклу се

СЛЕПО ДИВЕ.

ГРАНА ЛИНГВИСТИКЕ

Постоји наука

о значењу речи,

шта је МАСКЕТИНА

она ће вам рећи.

ЈА  ИМАЛА 

ЗАСЛУГА!

AЛИ  TO  TИ  

СЛАБ  ЦЕПЕЛИН

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА (Д = П)

НЕКАД  И  ВРЛО  

ВРЕДНА

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 

17 18

ВОДОРАВНО: 1. бивша административна јединица, котар, 5.

град и лука у Албанији, 9. јужно воће, 11. име америчког глум-

ца Хариса, 12. Ужичанин, 13. ништа (турц.), 14. нанос, 17. Ноје-

ва барка, 18. мера за папир.

УСПРАВНО: 1. замена, смењивање, 2. радио-локатор, 3. ениг-

матске новине (скр.), 4. плитак суд, чинија, 5. десна притока

Дунава, 6. јапанска копнена миља, 7. град у Румунији, 8. град у

Србији, 10. тропски папагај, 15. ауто-ознака за Прокупље, 16.

симбол иридијума.



којој се састајемо двапут не-
дељно – наводи председник
клуба Зоран Лауташ.

Тамо је изложено неколико
десетина клупских трофеја. Њи-
ма треба придодати и поједи-
начне успехе чланова, којих је
моментално укупно четрдесетак
– од чега деветнаесторо реги-
строваних, а десетак активних.

Поред Лиге Србије, постоји
још неколико еминентних
надметања на којима се огле-
дају ови љубитељи ове креа-
тивне мисаоне игре. Рецимо,
пре неколико година у конку-
ренцији парова новосељански
двојац Станко Милановић и
Зоран Лауташ пласирао се
међу осам најбољих. Малтене
од самог оснивања бриџисти
из БНС-а организују веома ва-
жан турнир пред сеоску славу
Духове. Напомене ради, на
последњем се окупило неве-
роватних шездесет четворо
такмичара из целог региона.

И тако – доказано је да бриџ
развија комбинаторику и друге
математичке дисциплине и да
би као такав био од неизмерне
користи за развој, пре свега,

младих мозгова. Мали проблем
у месту попут Новог Села је
предрасуда да се употреба кара-
та аутоматски везује за коцку.
Међутим, карте су у овом слу-
чају само реквизит, а утицај
среће на крајњи исход је потпу-
но безначајан. Што се правила
игре тиче, било би немогуће,
посебно лаицима, објаснити их
у ових неколико редака, али
унајкраће поента је направити
мост (бриџ) између својих и
партнерових карата, као и од-
нети што више штихова.

На постављено „наградно”
питање овим занесењацима за-
што бриџ, а не, рецимо, префе-
ранс, одговор је био крајње јед-
ноставан: утицај среће је овде
сведен на минимум, јер је мо-
гуће и с најгорим картама
освојити престижни турнир.

А што се тиче самог учинка
у три кола државног првен-
ства одиграних у недељу, Но-
восељани се овог пута баш и
нису прославили.

Али и то што су део те при-
че, само по себи је фасци-
нантно...

Ј. Филиповић

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посеб-
но атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите
своје податке – име и презиме, адресу и број
телефона, као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозиције
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја-

вљујем и да сам једини аутор / једина ау-
торка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да

текст рецепта и фотографију јела има-
те право да користите и обја-

вљујете без просторног и
временског ограничења

и у свему према својим
потребама”.

Све то по-
шаљите на адресу re-
cepti@pancevac-onli-

ne.rs или поштом на
адресу „Панчевца”: Трг

краља Петра I број 11, с
назнаком: „Избор најлепше

торте Панчева”.
Уколико објавимо ваш рецепт и фо-

тографију, то значи да сте ушли у ужи
избор за победника месеца и да имате
шансу да освојите вредан поклон. Нај-
бољи аутор торте за фебруар, кога ће

одабрати професионални
декоратери из посластичар-
нице „Голуб”, освојиће ЦД
за украшавање торти и
модле за фондан и
чоколаду.

На крају читавог избора из-
међу победника сваког месеца
одабраћемо троје најбољих,
којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декориса-
ње са дуготрајном дресир ке-
сом од импрегнираног плат-
на са шест металних настава-
ка,

22..  ммеессттоо  – алат за израду је-
стивих цветова и букета с
књигом у пуном колору која
садржи упутства за израду и

11..  ммеессттоо – комплет целокуп-
ног алата за украшавање тор-
ти и израду декорација за тор-
те, који садржи 177 делова.
Ове заиста вредне поклоне о

којима сваки талентовани по-
сластичар сања обезбедио је
„TorteCo Shop”.
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„БИСЕР” МИСАОНИХ ИГАРА И У НАШЕМ ОКРУЖЕЊУ

БЛИЗУ ДВЕ ДЕЦЕНИJЕ БРИЏА У НОВОМ СЕЛУ

готово пола лиге – чак три
клуба, како би сваке године
улазили победници регионал-
них дивизија: Војводине, Бео-
града и уже Србије. Што се
услова тиче, немаштина се
обрушила на све, па и на ову

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Бриџ – за неупућене само још
једна од непримерених карта-
рошких игара – у свету се сма-
тра мисаоним спортом: на пре-
поруку Унеска, у многим запад-
ним земљама уведен је у школе
као предмет који развија логи-
ку, интелигенцију и концентра-
цију, а поспешује и брзо доно-
шење одлука и колективни дух.

Последњих година широм
целе планете организује се и
све више реномираних так-
мичења у бриџу, а од 2008. го-
дине (у Пекингу), уз шах, „да-
ме” и још неке игре, саставни
је део и Олимпијаде мисао-
них спортова.

У нашем окружењу ова, по
многима најлуциднија игра
коју је човек смислио, најдуже
се организовано негује у Новом
Селу.

Е, онда не треба да чуди
што је локални клуб БНС до-
био привилегију да у недељу,
1. фебруара, организује три
кола државног првенства.

Бриџ клуб БНС постоји још од
1996. године и један је од нај-
старијих међу двадесетак ре-
гистрованих у земљи.

Ново Село је бриџем „ин-
фицирао” Љубан Богојевић,
још увек активан играч, тако
што је друштву које је и дотад
волело да „убија време” у кар-
тарошким играма донео књи-
гу „Играте ли бриџ?”. Тим по-
водом су се сви они ускоро за-
путили у „бели град”, како би
на делу видели реномирано
такмичење парова у „Интер-
континенталу”. До те мере су
били импресионирани том лу-
цидном игром да су се убрзо
учланили у један београдски
клуб („Ас”), а након нешто ви-

нашу занимацију, тако да о
неком иоле озбиљном новцу
не можемо ни да сањамо.
Ипак, захваљујући предусре-
тљивости Месне заједнице,
већ дуже време имамо право
на коришћење просторије у

ППооббеедднниикк  ззаа  

ффееббррууаарр  ооссввоојјиићћее  

ЦЦДД  ззаа  ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии  

ии  ммооддллее  ззаа  ффооннддаанн  ии

ччооккооллааддуу

ТТООРРТТАА „„ММИИЛЛККАА””

ККооррее:: пет беланаца, пет кашика шећера, пет кашика млевеног кекса (може плазма), пет кашика мле-
вених лешника (могу и ораси) и пола прашка за пециво.

Пећи на 175 степени око двадесет минута. Испрећи три такве коре.

ФФиилл::  15 жуманаца умутити са 15 кашика шећера и у то додати три кесице пудинга од ваниле. За то
време скувати литар млека. Од тог литра оставити мало како би се проредила жуманца умућена с
пудингом.

Када се млеко скува, додати жуманца и мешати мало брже на тихој ватри, водећи рачуна да се жу-
манца не прекувају. Врућ фил одмах поделити на два дела и у један ставити 100 г беле „милке”, а у
други део ставити црну „милку”.

Када се филови прохладе, умутити их са по 125 г маргарина, па у оба фила сипати по 70 г млеве-
не плазме и по 50 г млевених лешника (могу и бадеми). Ако је фил ређи, додати још мало плазме.

ше од годину дана формирали
су га и у сопственом месту.

Вреди истаћи да су, поред
поменутог Богојевића, осни-
вачи били и Зоран Лауташ,
Станко Милановић, Драган
Болтић, Јован Брињак, Дорел
Ардељан, Јонел Симу, Виорел
Бека, Жарко Мирковић и сада
нажалост покојни Младен Јо-
нел. Тада је председник био
поменути Богојевић, након то-
га Симу, па Александар Божо-
вић, а тренутно је први међу
једнакима – Зоран Лауташ.

Данас су Новосељани акту-
елни прваци Војводине, чиме
су испунили услов за пласман у
лигу Србије, што им је пето
учешће у врхунској конкурен-
цији од оснивања 2007. године.

– У елитном рангу није ни-
мало лако опстати, будући да
на крају сваке сезоне испада

ППООББЕЕДДННИИКК ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ ИИ ППООББЕЕДДННИИКК ММЕЕССЕЕЦЦАА

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Мир-
јана Степанов из Панчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за фебру-
ар. Мирјана, честитамо!



– Ради се пуном паром. По-
чели смо крајем новембра, а
планирамо да окончамо радо-
ве крајем месеца. Све се рекон-
струише, све је ново – канали-
зација, вода, струја, столарија,
керамика. Ма, све. Ништа од
овога не би било да нам НИС
није прискочио у помоћ и по-
клонио нам 2,5 милиона дина-
ра. Наравно, радови ће кошта-
ти више, али то ћемо надоме-
стити сопственим средствима
– рекао је Горан Јањовић Дум-
ба, члан УО ФК-а Динамо.

Агилна управа „брзог воза”
не седи скрштених руку. Ра-
дови се „преносе” и у клуп-

ски ресторан, биће сређено и
приземље, где се налазе слу-
жбене просторије, а ускоро
ће бити спроведена и апара-
тура за аутоматско заливање
терена.

– Мислимо да је то прави
пут. Најпре морамо да направи-
мо добре услове за рад, а онда
да кроз стварање играча офор-
мимо сениорски тим, који ће
чинити играчи из града и око-
лине и који ће бити конкурен-
тан најуспешнијим клубовима
у Србији. Велику захвалност ду-
гујемо НИС-у, али и нашим
бројним пријатељима који нам
несебично помажу. То су: „Кут-
ко”, „Леди”, „Техношпед”, пи-
церија „Кула” с менаџером
Александром Павковићем на
челу, „Амиго”, „Фламинго”,
„Такси Петрол”, „Промсек”,
„Партизан”, „Премијер”, „Кар-
гас”, „Миленијум”, „Сага”, „Ћи-
рић – Сакуле”, „Пан-леди”, „Ла-
гуна”, „ТП такси”, „Леди такси”,
„Мерац”, „Јелена 2”, „Costruzio-
ne”, „Марко-пан”, „Сњежана”,
„Мима”, „Gate” и „Саша”. Уз по-
моћ наших другара 2013. годи-
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НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ СЕ РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ НИС-а
ФК Динамо право
мало градилиште

Инфраструктура
за будућност

Фудбалски клуб Динамо је го-
динама био истински спорт-
ски бренд нашега града. Попу-
ларни „брзи воз” се својевре-
мено надметао у Другој саве-
зној лиги СФРЈ, а онда су наи-
шли тешки дани... Тако зграду
на Градском стадиону, која је
саграђена давне 1955. године,
а 1978. само мало умивена
због Радничко-спортских ига-
ра Војводине, нико није одр-
жавао. Објекат у центру града,
спортски понос Панчева, по-
стајао је ругло.

Смењивали су се челници
ФК-а Динамо, али им је фокус
био усмерен на играчки кадар.
Неки су имали више успеха на
том пољу, неки много мање, али
оно што је можда било и најва-
жније – стварање добре инфра-
структуре клуба, као да никога
није занимало. На срећу свих
правих пријатеља „брзог воза”,
сада у том спортском колективу
дувају неки други ветрови.

Зграда на Градском стадио-
ну у Панчеву је сада право
градилиште, просторије се
потпуно реновирају, па ће
играчи, службена лица, суди-
је, али и сви гости Динама
имати много боље услове.

Традиционалан „Бели крос”
одржан је у недељу, 1. фе-
бруара, у изузетно тешким
условима. Подсећамо, то је
манифестација која се нала-
зи у календару Европске
атлетске федерације, па је
самим тим конкуренција из-
узетно јака.

АК Динамо се представио
са десет такмичара у свим

узрасним категоријама. Нај-
већи успех је постигао Иван
Божанић, који је освојио
бронзану медаљу, иза атле-
тичара из Словеније и БиХ,
па се може закључити да је
Иван био најуспешнији
представник наше земље.

То је била лепа увертира за
Крос Србије, који ће бити одр-
жан почетком марта. А. Ж.

СРЕБРО ЗА ЗОРАНУ

БЕЛИ КРОС

не смо реновирали цео кров,
претресли све, ставили нову ли-
марију и урадили фасаду на
згради – додао је Јањовић.

И док управа клуба поку-
шава на све начине да створи
што боље услове за рад својим
фудбалерима, нови шеф
стручног штаба Динама Жар-
ко Тодоровић увелико ради на
терену с момцима, припрема-
јући се за наставак првенстве-
не трке у Српској лиги.

– Подмладили смо тим. Би-
ће појачања, планирамо да
доведемо четири-пет иску-
снијих играча. Наш циљ је,
засад,  опстанак у лиги, али и
уигравање тима. Паралелно
ради и „Динамо 1945”, тренер
Дејан Жарков је извршио
прозивку. Жеља нам је да се
тај тим пласира у Прву јужно-
банатску лигу – завршава по-
пуларни Думба.

До почетка пролећних ис-
кушења има довољно времена
да се све коцкице у Динаму
сложе. Такмичарска искуше-
ња почињу средином марта.

А. Живковић

У згради Градске управе у
уторак, 3. фебруара, јавности
је представљен нови интер-
нет-портал чији је задатак да
пре свега Панчевцима – за-
љубљеницима у спорт пред-
стави најбитније догађаје из
те друштвене области.

Окупљеним новинарима
су се обратили Александар
Фаркаш, већник задужен за
спорт у нашем граду, и Го-
ран Михајлов, новинар и
уредник портала „Полувре-
ме”, на чију се платформу и
наслања нови сајт.

Обојица су истакли да је
циљ оваквог вида оглашава-
ња транспарентност рада
градског ресора за спорт, као

и клубова који се суфинан-
сирају из локалног буџета.
Како су навели, проток ин-
формација и брзина која је
доступна на интернету омо-
гућиће квалитетно инфор-
мисање, а и власт у Панчеву
ће имати јаснију ситуацију о
збивањима у спортским ко-
лективима, јер ће бити омо-
гућена интерактивност.

Такође, сви који су заинте-
ресовани, а у вези су са спор-
том, путем имејла ће моћи
да комуницирају са Алек-
сандром Фаркашем и њего-
вим сарадницима, и на сва
питања добиће повратну ин-
формацију.

С. Д.

НОВИ САЈТ О ПАНЧЕВАЧКОМ СПОРТУ

ЛОКАЛНИ ДОГАЂАЈИ 

У ПРВОМ ПЛАНУ

Све је у плаво-белој нијанси

Отворено дворанско првен-
ство Новог Сада одржано је у
суботу, 31. јануара. Требало
је да то буде Првенство Ср-
бије за јуниоре, али су чел-
ници АСС-а у последњи час
донели одлуку да се то так-
мичење не одржи (разлог
никоме није познат).

Конкуренција је била вео-
ма јака јер су се надметали
сви наши најбољи јуниори,
као и атлетичари из околних

земаља. Такмичарка Динама
Зорана Барјактаровић била
је одлична и овог пута. Она
је у трци на 60 м поделила
друго место, с резултатом
7,97. Победница трке била је
атлетичарка из Црне Горе.

Зоранини резултати су све
бољи, па треба очекивати да
ће до краја дворанске сезоне
остварити лични рекорд и
доказати да је међу најбо-
љим спринтеркама у Србији.

ЗЗААХХВВААЛЛННООССТТ  ИИ  ММААРРИИННИИККИИ  ТТЕЕППИИЋЋ

– Покушавамо да створимо добре односе са свима, а вели-

ку захвалност дугујемо и нашој суграђанки Мариники Те-

пић, која се налази на челу Покрајинског секретаријата за

спорт. Прошле године смо, уз њену помоћ, поставили 3.000

столица на трибинама, а сада су нам одобрена средства и

за наткривање трибине. Хвала јој што је у нама препознала

праве спортске раднике – истакао је Горан Јањовић.

ли су у своју корист, али сте-
чену предност домаћина нису
успели да надокнаде.

Драган Крушчић и Душан
Милошевић су за клуб из на-
шега града постигли по 14 по-
ена, док се Душан Хукић десет
пута уписао у листу стрелаца.
Иако је ово био други пораз
Тамиша у низу, успеси у прет-
ходном периоду и даље га др-
же на четвртом месту. С побе-
дом више, Давор Перак и ње-
гови саиграчи су испред Вр-
шца и ОКК Београда.

У суботу, 7. фебруара, на-
ставља се серија тешких утак-
мица за наше суграђане. У
Панчево долази Константин,
а Нишлије су на самом врху
табеле, са озбиљним амбици-
јама за пласман у Суперлигу.
Ипак, уколико изабраници
Бојана Јовичића буду играли
како знају, а пред својом пу-
бликом, које је све више, по-
себно су инспирисани, могло
би се очекивати добро изда-
ње, а зашто не веровати и у
тријумф.

Настављено је такмичење и
у Другој српској лиги. Крис-

-крос је изгубио од Војке у го-
стима са 91:87.

– Утакмица је била тврда, а
обележила су је два различита
полувремена. У првом смо ми
били много бољи, лако смо ре-
шавали противничку агресивну
игру у зони или „човек на чове-
ка”, мада смо имали проблем с
личним грешкама. Ипак, у дру-
гом полувремену нисмо имали
снаге да издржимо притисак.

Несигурност у пас-игри, као и
много изгубљених лопти, при-
лично су нас пореметили. Не-
могућност да играмо тврдо у

одбрани због личних грешака
такође је био проблем. Недо-
статак тимске игре, пре свега у
нападу, јесте основни разлог
пораза. С друге стране, играли
смо и без два повређена играча,
који су носили игру у првом де-
лу првенства – истакао је Вук
Станимировић, први тренер
екипе из нашега града.

Кошаркаши Динама су слави-
ли победу од 71:84 над ЛСК-ом у
Лаћарку. То је било једно од
тежих гостовања за Панчевце,
али су они успели да се реван-
ширају домаћину за пораз у
првом делу сезоне. Преломна
је била последња деоница.

– Тада смо одиграли одлич-
ну одбрану, а из неколико
контранапада имали смо
успешну реализацију. Одли-
чан је био капитен Штимац,
који је са три „тројке” у низу
ставио тачку на победу. Ефи-
касни у победи били су још
Радовић, Мујковић, Петровић
и Секулић – рекао је Ненад
Раковац, тренер Динама.

Оба тима из Панчева налазе
се у горњем делу табеле.

С. Д.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ЗАУСТАВЉЕН У ЧАЧКУ
У петнаестом колу КЛС-а ко-
шаркаши Тамиша су изгуби-
ли од Борца у Чачку са 71:58,
по четвртинама: 17:13, 24:12,
16:15 и 14:18. Сусрет у граду
на Морави пратило је око
1.000 посетилаца.

Чачак је град кошарке –
игра под обручевима тамо је
прави култ. Нажалост, ни овог
пута Бојан Јовичић, тренер
Тамиша, није могао да рачуна
на најјачи састав, јер је поново
изостао недовољно опоравље-
ни први центар Вујовић. Овог
пута у саставу су били и „рови-
ти” Ђорђевић и Ивановић, па
њихов учинак није био на нај-
вишем нивоу. Домаћин је овај
сусрет решио већ у првом по-
лувремену. После уводне део-
нице, кад су се Давор Перак и
његови саиграчи солидно но-
сили с ривалом, уследио је
пад у другој четвртини. Тада
су гости постигли само двана-
ест поена, док су Чачани били
двоструко успешнији.

После одмора се ситуација
на терену променила. Пан-
чевци су поправили утисак,
завршни део утакмице реши-

ТТААББЕЕЛЛАА  ККООШШААРРККААШШККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ

1. ФМП 1514 1 1260:1071 29

2. КОНСТАНТИН 1512 3 1201:1074 27

3. ВОЈВОДИНА 1512 3 1202:1124 27

4. ТАМИШ 15 8 7 1096:1078 23

5. ВРШАЦ 15 7 8 1225:1177 22

6. ОКК БЕОГРАД 15 7 8 1261:126622

7. БОРАЦ 15 6 9 1087:1097 21

8. СПАРТАК 15 6 9 1186:1237 21

9. СМЕДЕРЕВО 15 6 9 1112:1163 21

10. СЛОГА 15 5 101214:1229 20

11. ЈАГОДИНА 15 4 111074:1240 19

12. НАПРЕДАК 15 3 12 957:1119 18

Прошлог викенда у Новом Са-
ду поново се окупио крем срп-
ског пливања, а било је и од-
личних такмичара из ино-
странства који су учествовали
на митингу „Европа 2015”.
Међу 533 дечака и девојчица
из 30 клубова надметали су се
и чланови ПК-а Динамо. Пан-

чевци су освојили 11 одличја,
а наша суграђанка Ања Цре-
вар је још једном заблистала.

Одлична пливачица је обо-
рила државни рекорд у ди-
сциплини 200 м делфин у ап-
солутној категорији, за шта
јој је требало 2:16, 83 минута.
Ања је прва стигла на циљ и

на 200 м прсно и краул, као и
на 400 м мешовито. Алексан-
дри Цревар су припале злат-
не медаље на 200 м мешови-
то и 400 м краул. Марија Ди-
мовић је у својој групи заузе-
ла прво место на 200 м леђно.
Добар наступ остварила је и
Наташа Праскало. Она је би-

ла друга после 100 м леђно.
Ниску успеха допунила је Ва-
ња Грујић с три освојена од-
личја. На победничко посто-
ље попела се два пута као пр-
ва, а једном као друга. Плива-
ла је на 50 и 100 м леђно и
100 м краул.

С. Д.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „ЕВРОПА 2015”

АЊА ПОНОВО БЛИСТАЛА
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

УБЕДЉИВА ПОБЕДА ОДБОЈКАШИЦА ДИНАМА
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–КРАГУЈ

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

недеља, 16 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН

субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Рума: РУМА–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС

Панчево: ДИНАМО – Д. КОЗЛОВАЦ

недеља, 18.30

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ–ПАНЧЕВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ 3:0

ПРВА ЛИГА

В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ 71:58

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ФУТОГ 66:61

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Војка: ВОЈКА – КРИС КРОС 91:87

Лаћарак: ЛСК–ДИНАМО 71:84
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Timonin

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Ле6)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОДЛИЧНИ СТРЕЛЦИ
У Зрењанину је прошлог ви-
кенда oдржaнo шeстo кoлo
Лигe пиoнирa Вojвoдинe. У
њему је, пoрeд стoтинaк
тaкмичaрa из седамнаест кл-
убoвa, нaступилo и једанаест
чланова Стрeљaчкe дружинe
„Пaнчeвo 1813”.

Eкипa пaнчeвaчких пиo-
нирки je билa нajуспeшниja и
oсвojилa је првo мeстo, с 520
кругoвa, a у појединачном
надметању Maриja Aлeксић je
била трeћа, иaкo je сa 183 кру-
гa пoстиглa нoви лични рe-
кoрд. Дaвид Дaутoвић je три-
јумфовао сa 180 кругoвa, aли
je eкипa пиoнирa билa пeтa.
Учествовали су и: Никoлa
Aдвигoв, Стeфaн Mихajлoв,
Aнaстaсијa Груjoски, Минa
Mихajлoвић, Виктoр Ружић,
Ивaнa Вислaвски и Влaдимир
Стajчић.

У истo врeмe je oдржaнo и
тaкмичeњe у гађању из стaн-
дaрднoг вaздушнoг oружja,
трeћe кoлo Лигe кaдeтa и млa-
ђих jуниoрa Вojвoдинe, у кo-
јем се надметало 11 тaкмичa-
рa из Пaнчeвa.

Нajуспeшниjи je биo Ђoрђe
Joвчeвић, кojи je с 568 кругo-
вa био први кaдeт и други
млaђи jуниoр, док је Исидoрa
Стojaнoвић с 391 кругом била
друга у конкуренцији млaђих
jуниoрки. Другo мeстo су
oсвojилe и eкипe кaдeтa, кa-
дeткињa и млaђих jуниoрки, а
млaђи jуниoри су били трeћи.

Четврта места су заузели
Дaвид Дaутoвић и Игoр
Стajчић.

СЈАЈНИ КАРАТИСТИ
У Aрaнђeлoвцу је прошлог
викенда oдржaн мeђунaрoдни
кaрaтe турнир „Срeтењe
2015”, на којем се надметало
окo 300 тaкмичaрa из 27 клу-
бoвa из Србиje и зeмaљa у oк-
ружeњу. КК Младост из наше-
га града представио се са 11
бораца, које је предводила
Јeлeна Maкитaн.

Са по три победе у својим
категоријама, нajуспeшниjи су
били Срђaн Joкић у бoрбaмa и
Jaнa Кojчић у кaтaмa, кojи су
oсвojили злaтнe мeдaљe.
Срeбрo је заслужила Tиjaнa
Шaрaн, a брoнзaна одличја су

зарадили: Joвaнa Нoвaкoв,
Mилaн Стojиљкoвић, Jeлeнa
Киџин и тим жeнских нaдa у
бoрбaмa у сaстaву: Jaнa Кojчић,
Joвaнa Нoвaкoв, Mилицa Mи-
лoвaнoвић и Maриja Jaнкoв.

Одличне припреме
за сезону пуну 
очекивања

На лето опет 
у Булоњ-Бијанкур

Oдличнa сaрaдњa вeслaчких
клубoвa AЦББ-а из Булoњ-Би-
jaнкурa и Taмиша из Пaнчeвa,
кoja je пoчeлa у jуну прoшлe
гoдинe нa првeнству Фрaнцус-
кe, гдe je нaш вeслaч Mилoш
Стaнojeвић кao гост, нaступa-
jући зa AЦББ, oсвojиo мeдaљу,
нaстaвилa сe и oвe гoдинe
зaхвaљуjући нeсeбичнoj пoмo-
ћи вeслaчкoг клубa из Булoњ-
Биjaнкурa.

Управа AЦББ-а je пoнудилa
Taмишу дa Mилoшу Стaнo-
jeвићу oбeзбeди средства за
трoшкoвe путoвaњa и смeшт-
aja у Фрaнцускoj зa трoнe-
дeљнe припрeмe с рeпрeзeнтa-
тивцимa те земље, кaкo би му
пoмoгла дa сe штo бoљe спрe-
ми зa прeдстojeћe oлимпиjскe
квaлификaциje. Oвaкo дaрeж-
љиву пoнуду, прoистeклу из
oдличнoг утискa кojи je Mи-
лoш oстaвиo при прeтхoднoм
гoстoвaњу у AЦББ-у, ВК Ta-

СЛАВКОВ ТРИЈУМФ

У ЛИЛУ

Нa упрaвo зaвршeнoм Свeт-
скoм купу у џуду за вeтeрaне,
који је oдржaн у француском
граду Лилу, члaн ЏК-а
Динaмo Слaвкo Стaнишић још
једном је oбрaдoвao свoje
нaвиjaчe.

Oн je у кaтeгoриjи дo 100 кг
рaдиo пeт мeчeвa и свих пeт
успeшнo рeaлизoвao у свojу
кoрист. Слaвкo je дo сaдa двa путa
биo победник тoг прeстижнoг
тaкмичeњa.

ЛЕПА САРАДЊА ВЕСЛАЧКИХ КЛУБОВА АЦББ И ТАМИШ

ПУН КОФЕР УТИСАКА ИЗ ФРАНЦУСКЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

С максималним 
резултатом победили
и Старчевци

Панчевачке „лавице” наста-
вљају победнички поход кроз
одбојкашку Суперлигу Срби-
је. После тријумфа у Лазарев-
цу Јелена Петров и њене саи-
грачице су прошлог викенда
на свом терену убедљиво са-
владале и београдски Раднич-
ки. Динамо је победио с 3:0,
по сетовима: 25:15, 25:13 и
25:20. Девојке које с клупе
предводи тренер Александар
Владисављев у свим елемен-
тима су надвисиле своје про-
тивнице. Играле су храбро и
пожртвовано, па су у потпуно-
сти оправдале свој надимак.
Биле су праве „лавице” и нео-
чекивано лако су савладале

против Крагујевчанки, које у
суботу долазе на наш терен.
Оне су нам дужник из првог
дела првенства – истакао је
Александар Владисављев.

Веома важну победу су
остварили и одбојкаши Борца
из Старчева. Они су у 14. колу

– Искрено, очекивао сам да
ћемо имати много тежи по-
сао. Раднички је врло добра
екипа, али ми смо овог пута
играли одлично. Одбрана је
била на висини задатка, што
значи да су девојке биле јако
мотивисане, а на овој утакми-
ци нам је и блок био веома ја-
ко оружје, иако по висини де-
војака не спадамо у блокерску
екипу. Све играчице вредно
тренирају, презадовољан сам
због тога, па се надам да ћемо
приказати добру партију и

ма, одлично је разигравала
своје другарице, па су гошће
успеле да освоје само трина-
ест поена у том делу утакми-
це. Ово је било заиста сјајно
издање панчевачког тима, јед-
но од најбољих у овој сезони.

Трећи сет је донео нешто
равноправнију борбу. Помало
уморне од жестоког темпа
игре који су наметнуле од по-
четка утакмице, Панчевке су
дозволиле гошћама да им ка-
ко-тако парирају, али само до
средине сета, до резултата

које су преокренуле на 8:10,
али је онда, после тајм-аута
који је затражио Александар
Владисављев, Динамо кренуо
у незадрживу серију поена.
Ударни трио домаћег тима –
Нина Коцић, Катарина Си-
мић и Јелена Лазић – решетао
је поље Радничког, који није
могао да нађе решење... Уз све
то, Панчевке су играле фено-
менално у одбрани, у којој је
царевала Јелена Петров, а од-
личне су биле и у блоку. Када
Динамо тако игра, не би му
одолели ни много јачи тимо-
ви од Радничког.

Сервис је био јако оружје
„лавица” и у другом сету. При-
јем гошћи је био скроз поме-
рен, а Милена Спремо је на
мрежи била непремостива
препрека за „крсташице”. На-
таша Божић, техничар Дина-

16:16. Онда је опет на сцену
ступила најубојитија „лавица”
Нина Коцић, која је најбоље
користила одличан пријем
својих саиграчица, па је без
грешке слала подигнуте лопте
у поље ривала.

– Пре свега желела бих да
захвалим публици, која је ве-
черас у великом броју дошла
да нам помогне да изборимо
важну победу. Испоштовали
смо све договоре из свлачио-
нице, па смо заслужено осво-
јиле сва три бода. Честитам
мојим саиграчицама, а сигур-
на сам да можемо и боље.
Идемо даље – рекла је Нина
Коцић.

Панчевке после четрнае-
стог кола имају скор од седам
победа и седам пораза, те зау-
зимају шесто место на табели,
са 20 бодова.

ривала, који им је задао мно-
го проблема у њиховом првом
овогодишњем одмеравању
снага у Београду.

Од самог почетка утакмице
екипа у саставу: Николина
Ашћерић, Јелена Петров, Је-
лена Лазић, Катарина Симић,
Нина Коцић, Милена Спремо
и Наташа Божић ставила је до
знања ривалу да се неће лепо
провести у Хали спортова на
Стрелишту. „Лавице” су пове-
ле с 5:2, потом је уследио не-
што јачи отпор Београђанки,

Страну припремио

Александар
Живковић

гoдинe. Успeх je још вeћи ка-
да се зна да je пoбeдник биo
фрaнцуски рeпрeзeнтaтивaц у
тeшкoj кaтeгoриjи.

– Трка је била врло
интeрeсaнтнa. Квaлификaци-
je смo буквaлнo вeслaли пo
зaлeђeнoj вoди, а лед се пову-
као тек после пoднe, када су
на реду била финална надме-
тања. С oбзирoм на то дa je
oвo квaлификaциoнa гoдинa
зa Oлимпиjскe игрe, било је
oчиглeднo дa су сви „убaцили
у чeтврту брзину” када је реч о
припрeмaмa. Изузeтнo сaм
зaдoвoљaн тиме кaкo сaм при-
хваћен, aтмoсфeрa je билa
другaрскa и рaднa, па сам се
oсeћao кao у свoм Taмишу.
Добио сам и позив за нове
припреме у Француској, у ју-
ну, пoслe Eврoпскoг првeн-
ствa. Зaистa имам само рeчи
хвaлe зa oвaкo нeсeбичну пo-
мoћ ВК-а AЦББ из Булoњ-Би-
jaнкурa – рекао је Станојевић.

Овај одлични спортиста се
после пропутовања кроз Ср-
бију и Панчево већ придру-
жио колегама из наше нацио-
налне репрезентације која се
налази на припремама у Тур-
ској.

миш je сa зaхвaлнoшћу прих-
вaтиo.

– У Париз сам отпутoвao 12.
jaнуaрa, нeпoсрeднo пoслe
нeмилих дoгaђaja у „Шaрли-
jу”, а припрeмe су сe oдвиjaлe
у Нaнту, jeднoм oд глaвних
вeслaчких цeнтaрa фрaнцус-
ких рeпрeзeнтaтивaцa. И пo-
рeд хлaднoг врeмeнa, када се
тeмпeрaтурa спуштaлa испoд
нулe, вeслaлo сe жeстoкo.
Нeoбичнo ми je билo штo je
трeнинг пoчињao пo мрaку,

иако је било oсaм сaти прe
пoднe. Србија и Француска су
у истој врeмeнској зoни, пa
излaзaк сунцa мало „кaсни” –
преноси Милош утиске из зе-
мље „галских петлова”.

Регата у скифовима, која се
бодује за Куп Француске, одр-
жана је 1. фебруара у Нaнту.
Mилoш Станојевић је као
гoстуjући члан ВК-а AЦББ,
иaкo лaки вeслaч, oсвojиo
другo мeстo и пoкaзao из-
узeтну фoрму зa oвo дoбa

ТТААББЕЕЛЛАА  ППРРВВЕЕ ЛЛИИГГЕЕ

1. ВИЗУРА 13 12 1 38:7

2. Ц. ЗВЕЗДА 13 10 3 34:16

3. СПАРТАК 13 10 3 35:17

4. ЈЕДИНСТВО 13 8 5 32:17

5. ТЕНТ 14 9 5 30:23

6. ДИНАМО 14 7 7 25:26

7. ЖЕЛЕЗНИЧАР 14 5 9 21:32

8. КРАГУЈ 14 4 10 15:31

9. РАДНИЧКИ 14 3 11 14:33

10. КОЛУБАРА 14 0 14 0:42

Прве лиге гостовали у Вели-
ком Градишту, где су домаћи
ВГСК савладали с 3:0, по се-
товима 25:21, 25:21 и 25:14, и
тако направили велики корак
ка свом циљу – опстанку у
том рангу такмичења.

Тренер Марко Симијоно-
вић на располагању је имао
екипу у саставу: Н. Булајић,
Бојковић, И. Булајић, Мило-
шевић, Спасојевић, М. Ми-
лић, Милетић, Јовић, Меде-
ница, Симић, Владисављев и
Познић.

Старчевци су од самог по-
четка утакмице исказали ве-
лику жељу за тријумфом, а у
дуелу против ВГСК-а играли
су и под императивом победе
јер им је он био прва „меч-
лопта” у борби за опстанак ме-
ђу прволигашима. Градиштан-
цима је такође овај меч био од
великог значаја, јер су се и они
хватали за сламку спаса...

Прва два сета су протекла у
релативно изједначеној игри,
али су момци Марка Симијо-
новића у финишу имали ви-
ше концентрације. Сви игра-
чи заслужују похвале за по-
жртвовање и борбеност, али
ударне игле Борца били су Ра-
дован Меденица, Бојан По-
знић, Стефан Владисављев и
Душан Јовић.

После ове рунде шампио-
ната Старчевци су девети на
табели, са 14 бодова, колико
има и њихов наредни ривал
Железничар, који се налази
на осмом месту.
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Милољуб 
Штављанин, 
ученик:
– Планирам да се 
видим с девојком, 
а с обзиром на то 
да тренирам кошарку 
у КК-у „Тамиш”, овог
викенда је на програму
и утакмица мог тима. 
У недељу ћу се највише
одмарати.

Константин 
Станојловић, 
кошаркаш:
– Ово ће бити веома
занимљив викенд. С
татом и пријатељима
одлазим на Копаоник
на скијање. Сигуран
сам да ће нам тамо би-
ти веома забавно.

Михајло Васић,
основац:
– Без обзира на 
временске прилике, 
с другарима ћу играти
фудбал на Градском
стадиону. То је већ 
нека традиција. 
Остатак викенда 
ћу провести у игрању
игрица на компјутеру,
а мало ћу и учити.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Провод

Један од најчувенијих прошлогодишњих црнохуморних афориза-

ма гласио је: „Београд на води, Обреновац под водом и Ужице

без воде”.

Ипак, журке и провод на сплавовима били су и даље заштит-

ни знак српске престонице.

Мада и ми у провинцији коња за трку имамо, без обзира на

то што вода уме понекад да нам помрси рачуне.

Па да нам се „Панчево на води” претвори у „Улаз на сплав под

водом”.

Клоцне

„Живот је море, пучина црна, по којој тону многи што броде. Ни-

је ми срце плашљива срна. Ја се не бојим велике воде.”

Тако је певао Ђорђе Балашевић.

А ни ми се не бојимо велике воде.

Чак и када Тамиш надође, имамо спремно решење: лађу на

клоцне.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Кочење

Велика вода не може да помрси рачуне само возачима аутомо-

била.

Кад Тамиш надође, онда се рампа за чамце претвори у поли-

гон за покретање возила на моторни погон под ручном кочницом.

А то се у Србији мора добро савладати.

Јер је кочење наш главни начин напретка.

Највећи изложбени простор
на свету виделе стотине 
хиљада људи

Срби излажу, 
Панчевци посећују

Крећемо на Сајам папира и креатив-
ности у Франкфурту. На почетку путо-
вања од нашега града жељену адресу у
Немачкој укуцавамо у систем ГПС на-
вигације, који нас обавештава да ауто-
мобилом треба прећи раздаљину од
1.352 километра. Прелазак државне
границе на Хоргошу пролази без про-
блема и дугог чекања, а затим нас ау-
то-пут води кроз Мађарску.

Одмах на улазу у земљу суседа по-
требно је купити вињету која замењује
путарину, а за десет дана, што је нај-
мањи период за који је можете кори-
стити, треба издвојити 18 евра. Одли-
чан ауто-пут нас подсећа на благодети
које носи чланство у Европској унији.
Обилазимо Будимпешту, а на улазу у
Аустрију, што је следећа тачка на путу
за познати немачки град, нема задр-
жавања, јер ни граница више не посто-
ји. На првој бензинској станици уочи-
ли смо да је дизел гориво јефтиније
него у Србији, што неће бити једина
нелогичност коју смо приметили то-
ком боравка у иностранству. 

Већ после Беча, како се надморска
висина повећавала, почеле су да се ме-
њају и временске прилике. Великим
делом пута падала је киша, а када смо
ушли у Немачку, код прелаза Пасау,
суснежица је постала наш верни пра-
тилац. Касније, близу самог Франк-
фурта, она се претворила у праву веја-
вицу, због чега нам је вожња била по-
мало неугодна. После нешто више од
седамнаест сати путовања, с кратким
паузама, стигли смо на одредиште.

Први шок

За недовољно упућене, први велики
шок уследио је чим смо се приближи-
ли највећем изложбеном простору на
свету. Прво, свих једанаест хала с пра-
тећим објектима, ресторанима и хоте-
лима налазе се у центру Франкфурта и
одлично су уклопљене у архитектонска
решења у окружењу. Већ на паркингу,
за који целодневна карта кошта 12
евра, јасно вам је шта значи немачка
прецизност. Одлично и лако препозна-
тљиви путокази олакшавају вам крета-
ње, а да бисте стигли тамо где желите,
прво морате неколико километара да

се возите аутобусом. У чак шест хала
сместили су се излагачи из целог света
који знатижељницима – а током четири
дана сајма, по процени организатора,
било их је више стотина хиљада – пре-
зентују своје производе и умеће.

Овог пута реч је о „папирном свету”.
Папир као материјал већ дуже време
креативним људима доноси профит, па
поред задовољства, постаје све већи и
бољи бизнис. Зато и не чуди што је и
доста људи из наше земље с много зна-
тижеље стигло у финансијски центар
Немачке. Сврха сваког сајма, па и овог
у Франкфурту, јесте да пронађете своју
инспирацију, контактирате с људима и

сантно упознати нове пословне прија-
теље и учинити праве кораке у сопстве-
ној едукацији. Декупаж, техника укра-
шавања намештаја и других чврстих
материјала уз помоћ папира, која у по-
следње време окупира и старе и младе,
има све више присталица и у нашем
граду.

Нови изазови

У радионици „Бироелектроник” многи
су већ могли да се упознају са овом
„папирнатом магијом”, а франкфурт-
ска изложба добро је дошла да се сазна
нешто ново и примене нове техноло-
гије. Читав један свет посвећен папиру
добија нову димензију када погледате
хиљаде фантастичних дезена оцрта-
них на салветама и другим производи-
ма. Прављење папира, бојење и много-
страна примена само су неки од дета-
ља који вас остављају одушевљеним.
Све је развијенија и пратећа индустри-
ја, па разни тонери, шљокице, алати и
други производи поједностављују при-
мену папира у уметничким делима.
Кинези и Турци су најбољи иноватори
и трговци, па не чуди жеља многих по-
сетилаца да сарађују с фирмама из тих
земаља.

Да папир има будућност, говори и
податак да ће само ове године заинте-
ресовани моћи све иновације у вези с
њим да виде и у Кини, Дубаију, Хонг-
конгу и Москви. 
. У Панчево смо се вратили задовољ-
ни, импресионирани величином ма-
нифестације у Франкфурту, сјајним
домаћинима и излагачима који су за-
дивили све посетиоце.

С. Дамјанов

„ПАНЧЕВАЦ” НА ЛИЦУ МЕСТА: ФРАНКФУРТСКИ САЈАМ

ПАПИР КАО ИНСПИРАЦИЈА

Основношколска деца су креативна,
наши клинци су препаметни! Жири
конкурса „Сашина поетска стварао-
ница” спонтано је извукао овакав за-
кључак и није се изненадио – једнако
добру причу пратимо већ четири го-
дине. На суперфиналу, заказаном за
13. фебруар, у Културном центру
Панчева, за титулу лауерата „Ствара-
онице” конкурисаће двадесет четворо
наших младих суграђана, мада су сви
они победили јер су – написали пе-
сму. То би Саша Божовић вицкасто
поздравио...

Хајде да видимо ко је све и с којим
креацијама ушао у најужи избор за
добитнике вредних награда што обез-
беђују Културни центар, Град Панче-
во и „Панчевац”. У категорији нижих
разреда то су: Јована Грабунџија

(„Колико је живот велики, а свет ма-
ли”), ОШ „Јован Јовановић Змај”;
Маша Павловић („Мој деда”), ОШ
„Свети Сава”; Сања Костић („Другар-
ство”), ОШ „Браца Петров”; Алексан-
дра Бркић („Сликарска зима”), ОШ
„Доситеј Обрадовић”, Омољица; Не-
вена Васић („Сећање на баку”), ОШ
„Доситеј Обрадовић”, Омољица; Ми-
лица Ивановски („Куцање сатова”),
ОШ „Мирослав Антић”; Ива Ракоњац
(„Мачји солитер”), ОШ „Мирослав
Антић”; Невена Гаврановић, („Зе-
мља”), ОШ „Свети Сава”; Бојан Бара-
јић („Љубав”), ОШ „Доситеј Обрадо-
вић”, Омољица; Милица Радовић
(„Песма слова А”), ОШ „Братство–је-
динство”; Сара Симоновић („Ја знам
свашта”), ОШ „Свети Сава”; Небојша
Божић („Мајка”), ОШ „Свети Сава”.

Када су у питању они мало старији
финале су заслужили: Мајда Амбруш
(„Због баба Стане”), ОШ „Свети Сава”;
Елизабета Јагица („Алгебра”), ОШ „Јо-
ван Јовановић Змај”; Милица Мали-
чевић („Филмофилка”), ОШ „Миро-
слав Антић”; Милош Маличевић („За-
нимљива географија”), ОШ „Миро-
слав Антић”; Анђела Жежељ („Веруј у
себе”), ОШ „Свети Сава”; Вељко Цука-
нић („Михајло Пупин”), ОШ „Бранко
Радичевић”; Маријана Гаврановић
(„Тужна девојчица”), ОШ „Свети Са-
ва”; Инес Марјановић („Жеља ми је
испуњена”), ОШ „Свети Сава”; Ања
Драгојевић („Мој ујак”), ОШ „Стевица
Јовановић”; Предраг Миленковић
(„Година”), ОШ „Мирослав Антић”;
Александра Петронијевић („Ако...”),
ОШ „Свети Сава”; Јованка Мандарић
(„Успаванка”), ОШ „Свети Сава”.

Другари, баке, деке, родитељи – ви-
димо се 13. фебруара, у 17.30, у Кул-
турном центру Панчева!

Р. Т.

ФИНАЛИСТИ „САШИНЕ ПОЕТСКЕ СТВАРАОНИЦЕ”

ВИДИМО СЕ 13. ФЕБРУАРА

будете на извору информација. Током
целодневног боравка у халама величине
неколико хиљада квадратних метара
могли смо се уверити колико је папир
добар производ и за шта се све може ко-
ристити. Много српских фирми излага-
ло је своје брендове, а посебно је интере-


