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Мишљења стручњака 
подељена

Постављање граница –
најмоћније средство 
васпитавања деце

Мисао Душка Радовића: „Волите
своју децу и кад су крива јер ће их
живот кажњавати и кад нису”, може
бити одговор на питање и дилему
која је актуелна последњих месеци у
нашој земљи: да ли децу треба фи-
зички кажњавати? Лавину комента-
ра и полемика на ту тему међу
стручњацима покренуо је преднацрт
Грађанског законика, који забрањује
свако телесно кажњавање сваком
родитељу сваког детета у било којој
околности. У важећем Породичном
закону већ стоји да маме и тате не
смеју подвргавати дете понижавају-
ћим поступцима и казнама, али но-
ви законик је много прецизнији и
изричитији када је забрана физич-
ког кажњавања деце у питању.

Психолози и родитељи с којима
смо разговарали подељених су ми-
шљења. Неки сматрају да телесно ка-
жњавање деце мора да буде доступно
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родитељима као легитимно средство у
васпитавању, док неки имају став да
сваке батине, чак и оне благе, могу код
детета изазвати осећање страха и ства-
рања дистанце према родитељима.

Никола Атанацковић, клинички
психолог, специјалиста дечје психо-
патологије и судски вештак, који је
радни век провео у Саветовалишту
за децу Дома здравља Панчево, ми-
сли да овакав закон не би смео да
изазива буру и опречне реакције
стручне јавности.

– Апсолутно сматрам да је физич-
ка казна недозвољена и да нема
ефекта из неколико разлога. Као пр-
во, деца млађег узраста нису у могућ-
ности да направе везу између узрока
и последице. Она имају смањене со-
цијалне капацитете, не познају соци-
јалне забране и нису довољно емоци-
онално, морално и социјално зрела,
те не знају шта је добро, а шта лоше.
Друга ствар која је важна јесу после-
дице које батине, па чак и благе, мо-
гу да изазову код детета, а то су оп-
ште стање страха, стрепње, анксио-
зности и дистанце према родитељи-
ма. То може довести до проблема и
кочења у развоју детета и до разли-
читих поремећаја у чијој је основи
страх – објашњава Атанацковић.

Он додаје које су користи, а који
ризици које нови закон носи:

– Позитивно је што ће се лакше
откривати случајеви насиља у поро-
дици и што ће родитељи имати од-
ређену едукацију. С друге стране,
ризик је да се физичко кажњавање
не пребаци на друге видове кажња-
вања, као што је емоционално ус-
краћивање.

Деца презаштићена
Атанацковић закључује да су данас
малишани захтевнији и информиса-
нији него раније и да је некада вас-
питавање било безболније јер су вре-
мена била другачија.

– Не мислим да маме и тате не
желе и не умеју да васпитавају децу,
већ је то данас теже јер су се проме-
нили средина, захтеви и утицаји.
Данас су деца презасићена и преза-
штићена. Неопходно им је све дози-
рати и градити ауторитет који се
стиче кроз поверење, а не кроз бати-
не – каже Никола Атанацковић.

Наша суграђанка Светланка Кне-
жевић, психолог, специјалиста по-
словне психологије, психотерапеут и
судски вештак, подржава тезу психо-
лога др Зорана Миливојевића, код ко-
га ради у „Психополису”. Каже да је
благо физичко кажњавање малишана
прихватљиво уколико дете доведе у
опасност себе или неког другог.

– Јасно је разграничено физичко
злостављање од телесног кажњавања.
Ми овде говоримо о том благом ка-
жњавању у млађем узрасту, када дете
није у стању да разуме последице
свог понашања. Никако нисмо за ша-
мар јер је то понижење детета, а то
није циљ, већ је потребно упозорење
да ће урадити нешто што је опасно за
њега. Мој став је да држава и закон не
би смели да се мешају у породицу –
сматра Светланка Кнежевић.

Њено дугогодишње искуство пока-
зује да родитељи у нашој земљи пре-
заштићују децу и да су попустљиви,
што ствара размажену популацију.

– Таква деца имају много пробле-
ма и несрећна су јер када изађу из
куће, не могу да пронађу одговор на
своје понашање. Због тога постају
неодговорни и други су им криви јер
им не испуњавају жеље. Ако пак ро-
дитељи спроводе један начин васпи-
тавања заснован на презаштићавању,
добијају децу која су несигурна, без
самопоуздања и иницијативе. Код
мене често долазе родитељи који су
изгубили ауторитет или га никад ни-
су ни успоставили над својом децом
и долазе у позицију да не могу да
изађу на крај с њима – истиче наша
саговорница.

Шта се дешава у пракси?
О поменутој дилеми разговарали
смо и с нашим суграђанима и сугра-
ђанкама. Већина њих сматра да је
телесно кажњавање у виду благог
ударца по гузи или руци понекад до-
звољено, када друге васпитне мере
не помажу.

– Наравно да нисам за злоставља-
ње деце, али мислим да није стра-
шно ако некад добију по гузи. Нека-
да сам стварно немоћна, а заиста
много причам са својом децом и
максимално сам им посвећена.
Ипак, нисмо ни ми роботи да смо
увек насмејани и пуни снаге, стр-
пљења и живаца. Некада нам заиста
не преостане ништа друго и реагује-
мо импулсивно. Нисам за кажњава-
ње овог типа, али понекад је то боље
него да дете излети на пут, да се опе-
че или слично, јер тада оно не схва-
та озбиљност ситуације – прича на-
ша суграђанка, мајка двоје деце.

» Наставак на страни 3

ВЕЧИТА ТЕМА: ДА ЛИ ДЕЦУ ТРЕБА ТЕЛЕСНО КАЖЊАВАТИ?

РОДИТЕЉСТВО – НАЈТЕЖИ „ПОСАО”

Победница је Сандра
Смилевски
» страна 33

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”

За празник ударнички
Поводом Дана државности Србије, у понедељак, 16. фебруара, као и сутра-
дан, скоро све установе и институције у земљи ће бити затворене. Стога,
вест представља и чињеница да ће „Панчевац” радити нормално, ударнич-
ки, без обзира на празник: благајна листа ће током прва два дана наредне
недеље бити отворена од осам ујутро до осам увече.

Новинари су ту, па су ту; сами су бирали професију с којом радно време
нема додирних тачака. Р. Т.



чеву заиста нема ко да санкционише?
Није ваљда неопходно да се нешто
лоше деси како би надлежне службе
почеле да раде своје посао?

Д. М.

Плата 
астрономска, 
резултати никакви

Иако већ годинама влада мишљење
да су у Србији најбоље плаћени тај-
куни, политичари и директори до-
бростојећих државних предузећа, то
није истина. Центарфор „Партиза-
на” Петар Шкулетић добијаће од на-
редног месеца плату која је за српске
услове фантастична, баснословна и
непојмљива – 12.000 евра. Управа
„Партизана” одлучила је да он доби-
ја толико новца да би даље остао у
том клубу након што су се за њега за-
интересовали француски „Лил” и је-
дан кинески прволигаш.

Неоспорно је да је он својим голо-
вима и добрим играма допринео томе
да „Партизан” буде на првом месту на
крају јесењег дела фудбалског шам-
пионата. Немогуће је игнорисати и то
да је Шкулетићева плата, која за срп-
ске прилике безобразно висока, у
ствари, ниска када се упореди са зара-
дама највећих звезда „Реала”, „Ман-
честер јунајтеда”, „Ливерпула”, „Атле-
тика”, „Пари Сен Жермена” и других
светски славних и моћних тимова.

Међутим, разлика је у томе што су
те екипе у рукама власника који зара-
ђују од улазница, спонзора, продаје
клупских сувенира, телевизијских
права и акција. Уместо да тако буде и
у Србији, да наши фудбалски клубови
буду приватизовани и да живе од тога
колико зараде на тржишту, у њихо-
вим управама седе политичари и
моћници који узимају паре с рачуна
државних фирми и јавних предузећа.
И у таквим богомданим условима не
успевају да тај посао раде како треба,
што најбоље може да се види на осно-
ву „Партизанових” и „Звездиних”
астрономских губитака и дугова.

Можда би Шкулетићева мегависока
плата била оправдана да „Партизан”
постиже добре резултате у иностран-
ству. Уместо тога, и тај фудбалски
клуб и српски фудбал су већ годинама
на дну у међународним оквирима.

М. Г.

Драма: смрзли се!
Ових дана узбудили су се сви они што су од „Грејања” добили „дупле ра-
чуне”. Како би зауставили нагађања, одговорни из те градске фирме по-
слали су медијима саопштење у којем су објаснили да корисници њених
услуга треба да плате само износе наведене на рачунима, а не на обаве-
штењима послатим уз јануарске цехове. Обавештење је заправо „инфор-
мација о томе колико би било задужење за одређени стан када би се гре-
јање наплаћивало према утрошеној топлотној енергији”.

Красно, то му дође као нека психичка припрема грађана за невеселу
будућност што стиже већ од октобра ове године.

Вратимо се мало уназад... Писано је у „Панчевцу” много пута на тему
цене грејања, односно увођења калориметара или наплате према потро-
шњи топлотне енергије, али јачих реакција грађана није било; бејаху
млаке, попут радијатора на Содари. Поента је била да покушамо да
предупредимо доношење градске одлуке на основу које ће корисници
услуга ЈКП-а „Грејање” имати прилично више рачуне.

Мало се људи бунило јер је овдашњи обичај да се потенцијални про-
блем схвати као сопствени тек када нас удари по џепу. А онда је касно.

Да је бајка како ће испорука топлоте бити јефтинија пошто се уведу
калориметри, први су се, прошле године, уверили становници једне
зграде на Тесли. Они су запушавали рупице, мењали столарију, појача-
вали зидове и подове..., али – „опекли” су се, не врелином коју су ода-
шиљала грејна тела, већ износима на рачунима. Било је полемике на
странама нашег листа о том конкретном случају, јавило нам се писмом
и пословодство јавног предузећа.

Не смемо заборавити да поменемо да станари те зграде имају и једну
важну погодност: власник сваког стана има свој мерни уређај, па може
и да уштеди ако, било током лепих зимских дана, било на минус пет сте-
пени Целзијусових, заврне радијаторе и, у другом случају, седи у кући у
три џемпера и капуту.

Те „среће” нису наши суграђани којима ће стизати рачуни на основу
измерене потрошње у подстаницама, тј. они, пре неки дан, обавештени
и информисани. Ти људи ће, на истој квадратури, имати идентичне ра-
чуне, а неће им помоћи ни евентуално искључивање грејних тела, јер ће
станари „солидарно” плаћати оно што сви заједно потроше.

Није тешко замислити како би, као и у свакој другој ситуацији у којој
наши људи треба нешто да деле, а поготово трошкове, та прича могла да
се развија: на видику су препирке, озбиљнији конфликти, па чак и –
шорке! Како ће реаговати станар који је због тога што је штедљив, а то
је карактерна особина, замандалио све прозоре ако његов комшија држи
све отворене пошто воли већи проток кисеоника, што је такође особе-
ност? Бурно!

Погледамо ли коју ће своту новца грађани морати да издвајају по но-
вом систему, могуће је да се „смедеревци” враћају у моду, чак и по згра-
дама. Смислиће наши људи већ начин за одвођење дима, па маштовити
су. И неће им бити тешко: навикли су, већ деценијама их прати иста не-
срећна судба. Пошто буде исцепао дрва на ходнику деветог спрата, по-
ред лифта, грађанину Икс преостаје само да понавља чувену мантру из
филма „Сјећаш ли се Доли Бел”: „Свакога дана у сваком погледу све ви-
ше напредујем”.

Дакле, нема излаза... Морамо поштовати закон који каже да се „од ок-
тобра 2015. године услуга грејања обрачунава и наплаћује према утро-
шеној топлотној енергији у подстаницама”, како наводе стручњаци из
ЈКП-а „Грејање”.

Мада, постоји још један документ на који се они позивају: градска Од-
лука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на
подручју града Панчева. Ето, остала је могућност да поменути експерти,
у сарадњи с градским одборницима, промене услове, односно снизе це-
ну панчевачког киловат-сата на основу ког се долази до цене грејања.
Није небитно ни то што би нас таквим потезом приближили већој гру-
пи градова у којима је грејање јефтиније него код нас.

Али за тако нешто је неопходна добра воља оних који су на својим
функцијама захваљујући (изборној) доброј вољи грађана. Компликова-
но? Јок, апсурдно.

ви... Ако пак добију – осуђени најче-
шће немају одакле да им плате. Сто-
га је било много јефтиније опрости-
ти се од обештећења.

Е сад – будући да држава ових да-
на жестоко тренира строгоћу како би
стала на ноге лагане (још кад распро-
да оно мало „Телекома”, Бог да нас
види...), решила је да доака и ситним
сецикесама: одсад је доњи праг за по-
кретање службене пријаве спуштен
на пет тисућа. Кажу да је већ првих
дана број крађа знатно опао.

Што јес’ – јес’, за пет сома немаш
ни честит ручак, рецимо, у Ветрења-
чи, уз обичне морске плодове и „ба-
гателно” вино од неких тамо Радова-
новића.

Али, ко још то плаћа (из свог џепа)...
Ј. Ф.

Пешачка 
аутострада 
с паркингом

Сад када се Змај Јовина улица (од
Карађорђеве до парка) у потпуности
претворила у главну градску ауто-
страду с бесплатним паркингом, је-
дино логично питање је због чега су
уопште првих неколико дана септем-
бра на улазу у ту улицу стајали поли-
цајци. Да ли је њихова улога била да
пуних седам дана штите ученике
„Змај Јовине школе” да не заврше
под нечијим точковима или су ту ста-
јали како би подсетили возаче да је
(судећи по саобраћајном знаку) у том
делу забрањен саобраћај у оба смера?

Ђаци и даље иду у школу и исти
саобраћајни знак још увек се налази
на старом месту. Једино се проме-
нио интензитет саобраћаја, пошто је
све више аутомобила који се несме-
тано туда врзмају (посебно у време
почетка и завршетка смене у „Змаје-
вој школи”, што је посебна тема),
као и број паркираних возила на
углу Змај Јовине и парка.

Колико су се возачи опустили, нај-
боље говори призор у којем возач
комбија несметано користи руту од
Карађорђеве, преко Змај Јовине и
парка до кафића на почетку Корзоа
(питање је и ко је и због чега уклонио
стубиће и саксије између Змај Јовине
улице и парка). Зар такве возаче и све
оне који злоупотребљавају пешачке
стазе и прете безбедности деце у Пан-

„Страдао” и 
ситан лоповлук

Нема дилеме, власт је снажно реши-
ла да строге мере примени чак и на
оне за које смо мислили да су апсо-
лутно недодирљиви.

Ето, „пала” је и српска верзија Ру-
перта Мардока – Митровић је морао
да на име пореског дуга „цалне” пет-
сто милиона. Није јадничка спас’ло
ни премијерово појављивање на
„Пинку” сваких шест секунди, ни екс-
клузивни пренос из Обреновца, ни
силне „тешке речи”, ни Јована... (Дрч-
ну водитељку, склону џентлменству,
ипак, треба избацити са списка беско-
начне „ружичасте” сервилности овој,
као и свим претходним властима.)

Дакле, као што нам је обећавано –
нема недодирљивих! (Да ли, баш?)
Утеривање система дошло је дотле
да се ударило и на оне најскромније
лопове.

О чему се ради?
Досад су весељаци могли на миру

да запуцају у прву радњу, натоваре се
бакалука за, рецимо, четрнаест и по
’иљадарки; и ако су вешти с прстима
– нема им зиме, а уколико их, ипак,
ћапе дротови, није нека фрка – зако-
ну није познато покретање поступка
по службеној дужности за крађу до
петнаест хиљада динара. Власници-
ма је (ако, баш, немају другог посла)
преостајало само да приватно туже
починиоце. Ал’ знало се шта им сле-
ди – потезање по судницама, адвока-
ти гуликоже и разни други стресо-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преко рупе и канте до хоризонта...

У уторак, у центру града

Снимио Никола Стоилковић
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• Истину нам дају на кашичицу, али зато лаж можемо да 
конзумирамо у неограниченим количинама.

• Гледао сам „Аиду”. Био сам фантом у опери.
• Ми знамо свој пут. Дилема је само да ли ћемо отићи у божју 

матер или дођавола!
• Ми сваког дана у сваком погледу незадрживо напредујемо. Зато
смо ту где јесмо.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КО НЕ ВЕРУЈЕ ДА ЈЕ СРБИЈА ДЕМОКРАТСКА ДРЖАВА, БАШ ИМА

ПЕТЉУ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 12. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Просветна радница, мајка
троје деце, каже следеће:

– Увек када се поведе разго-
вор о васпитању, сетим се
афоризма Душка Радовића о
томе како родитељи увече фи-
но седну и лепо се договоре
како ће васпитавати своју де-
цу. Већина њих које познајем
много размишља и разговара
о тој теми. Такође, већина нас
зна да физичко кажњавање
деце неће децу ничему научи-
ти осим да је у реду тући се, да
проблем решава краткорочно,
а наноси штету обема страна-
ма дугорочно. Друго је питање
шта се дешава у родитељској
пракси, кад нам „падне ролет-
на”, кад исцрпимо све опције,
кад смо беспомоћни, уплаше-
ни или љути. Упишемо то као
један родитељски пораз и во-
зимо даље. Ако разумемо за-
кон као начело о томе шта је
исправно, а шта погрешно, он
треба да постоји. Ако се пак
надамо да ће он донети неке
промене у пракси, бојим се да
зец не лежи у том грму.
Озбиљни случајеви занемари-
вања и злостављања налазе се
свуда око нас. На њих зажму-
римо, али о ћушкама распре-
дамо месецима. А знамо да
деца не трпе лицемерје.

Дебата која се повела у јав-
ности, према мишљењу Алек-
сандре Ружичић, психолога и
психотерапеута, која је запо-
слена у Предшколској устано-
ви „Дечја радост”, поједноста-
вљена је. Она сматра да је пи-
тање кажњавања деце морал-
но питање. Нови закон је, ка-
ко она каже, потпуно апсолу-
тан, док у психологији такви
закони не постоје, већ само
закони вероватноће.

– Питање је да ли су нам по-
требни документи који задиру

ВЕЧИТА ТЕМА: ДА ЛИ ДЕЦУ ТРЕБА ТЕЛЕСНО КАЖЊАВАТИ?

РОДИТЕЉСТВО – НАЈТЕЖИ „ПОСАО”

Четвртак, 12. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Жири петог конкурса „Са-
шина поетска ствараони-
ца”, који чине његова пред-
седница Драгана Младено-
вић (новинарка и песники-
ња), Предраг Старчевић
(учитељ) и Бранислав Ра-
довановић (уредник дечјег
програма КЦП-а), није се
изненадио, пошто је спон-
тано извукао закључак да
су основношколска деца
веома креативна, ма, пре-
паметна!

У суперфиналу, заказа-
ном за петак, 13. фебруар, у
17.30, у Културном центру
Панчева, за титулу лауреа-
та „Ствараонице” конкури-
саће двадесет троје наших
младих суграђана. Да је Са-
ша Божовић, песник по ком
конкурс носи назив, међу
нама, рекао би да победу
представља већ сама чиње-
ница да је песма написана.

У односу на прошлу не-
дељу, незнатно је проме-
њен списак младих ствара-
лаца који су се пласирали у
финале. Хајде да видимо
ко је све и с којим креаци-
јама ушао у најужи избор
за добитнике вредних на-
града што обезбеђују РЦТ
„Михајло Пупин”, Град
Панчево и „Панчевац”. У
категорији нижих разреда
то су: Јована Грабунџија
(„Колико је живот велики,
а свет мали”), ОШ „Јован
Јовановић Змај”; Маша Па-
вловић („Мој деда”), ОШ
„Свети Сава”; Сања Костић
(„Другарство”), ОШ „Браца
Петров”; Александра Бр-
кић („Сликарска зима”),
ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Омољица; Невена Васић

(„Сећање на баку”), ОШ
„Доситеј Обрадовић”, Омо-
љица; Невена Гаврановић,
(„Земља”), ОШ „Свети Са-
ва”; Бојан Барајић („Љу-
бав”), ОШ „Доситеј Обра-
довић”, Омољица; Милица
Радовић („Песма слова А”),
ОШ „Братство–јединство”;
Сара Симоновић („Ја знам
свашта”), ОШ „Свети Са-
ва”; Небојша Божић („Мај-
ка”), ОШ „Свети Сава”;
Анабела Цеснак („Јесен”),
ОШ „Братство–јединство”.

Када су у питању они мало
старији, улазак у финале су
заслужили: Мајда Амбруш
(„Због баба Стане”), ОШ
„Свети Сава”; Елизабета Ја-
гица („Алгебра”), ОШ „Јован
Јовановић Змај”; Милица
Маличевић („Филмофил-
ка”), ОШ „Мирослав Антић”;
Милош Маличевић („Зани-
мљива географија”), ОШ
„Мирослав Антић”; Анђела
Жежељ („Веруј у себе”), ОШ
„Свети Сава”; Вељко Цука-
нић („Михајло Пупин”), ОШ
„Бранко Радичевић”; Мари-
јана Гаврановић („Тужна де-
војчица”), ОШ „Свети Сава”;
Инес Марјановић („Жеља
ми је испуњена”), ОШ „Свети
Сава”; Ања Драгојевић („Мој
ујак”), ОШ „Стевица Јовано-
вић”; Предраг Миленковић
(„Година”), ОШ „Мирослав
Антић”; Александра Петро-
нијевић („Ако...”), ОШ „Све-
ти Сава”; Јованка Мандарић
(„Успаванка”), ОШ „Свети
Сава”.

Другари, баке, деке, роди-
тељи – видимо се у петак, 13.
фебруара, у 17.30, у Култур-
ном центру Панчева!

Р. Т.

толико у породичну интиму.
Причамо о нормалним поро-
дицама и родитељима, не и о
екстремним случајевима. Ис-
траживања страних аутора,
која обухватају и експеримен-
талне анализе, а ослањају се у
великој мери и на емпирију,
показују да не постоје докази
који би потврдили штетност
телесног кажњавања. Није јед-
ноставно ставити се на једну
страну јер је то заиста осетљи-
во подручје. Било би боље кад
би држава омогућила родите-
љима да се оснаже и унапре-
ђују своје родитељске компе-
тенције како би конфликтне
ситуације решавали на друга-
чији начин – истакла је Алек-
сандра Ружичић.

Она каже да телесно ка-
жњавање није начин решава-
ња проблема и да не сме да се

користи пречесто. У нашем
друштву, у којем не постоји
систем вредности, како сма-
тра наша саговорница, велики
је изазов васпитавати дете, па
се оправдано сматра да је ро-
дитељство најтежи „посао” на
свету. Одговорност онога што
се дешава у породици и ат-
мосфере која влада у њој је,
према мишљењу наше саго-
ворнице, искључиво на одра-
слима.

– Постоји девалвација ро-
дитељског ауторитета. Дана-
шња деца нису ни обеснија ни
размаженија него пре, него су
родитељи сами одустали од
свог ауторитета јер их ставља-
ју на пиједестал, одакле они
диктирају породичну атмос-
феру и креирају правила по-
нашања. Маме и тате морају
да поврате ауторитет, али се

он не стиче применом теле-
сне казне. Најмоћније сред-
ство је постављање граница,
које су деци потребне – обја-
шњава Александра Ружичић.

Она наводи да суграђани све
чешће долазе у Саветовалиште
за децу у оквиру ПУ „Дечја ра-
дост”, које је намењено свим
родитељима чија деца бораве у
тој установи. Психолози се су-
очавају с проблемима разли-
чите врсте – од решавања кон-
кретних ситуација на нивоу
групе до помоћи родитељима
који често долазе по савет јер
се осећају немоћно. У „Дечјој
радости” постоји и Школа за
родитеље, која обухвата ради-
онице у оквиру којих родите-
љи имају могућност да преи-
спитају своје компетенције и
да их унапреде.

И. Предић

У сарадњи с Центром за промоцију науке
из Београда и Министарством просвете,
науке и технолошког развоја, у четвртак,
12. фебруара, у 15 сати, у малој сали Град-
ске управе Панчева биће представљен про-
грам ЕУ „Хоризонт 2020”. О могућностима
и погодностима укључивања у тај европски
пројекат говориће државни секретар Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког
развоја Виктор Недовић, национална кон-

такт особа за мала и средња предузећа Ти-
јана Кнежевић, као и Александра Дрецун,
директорка Центра за промоцију науке, ко-
ји је организатор овог догађаја.

Идеја је да се јединицама локалне са-
моуправе, образовним и истраживачким
институцијама, привредним субјектима
и предузетницима који имају потенцијал
за развој своје делатности приближи тај
европски програм, чији је циљ да унапре-

ди иновативност, пружи подршку истра-
живачкој инфраструктури, обезбеди на-
предна технолошка решења и слично.

Панчевачка локална самоуправа пози-
ва предузетнике и представнике привре-
де, градских и образовних институција
који имају интерес да сарађују са европ-
ским партнерима на програму „Хоризонт
2020” да присуствују овом информатив-
ном скупу. З. Ст.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Презентација ИПА фондова

ОКО 40% ЗЛОСТАВЉАЧА У СРБИЈИ СУ – ЖЕНЕ!
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Атанацковић: „Сматрам да је физичка казна апсолутно недозвољена”

ФИНАЛИСТИ „СТВАРАОНИЦЕ”

Видимо се у петак, 13.

Важна вест за све гурмане –
двадесет осма „Светска сла-
нинијада” биће отворена у
четвртак, 12. фебруара, тач-
но у подне, и потрајаће до
недеље, 15. фебруара.

Организатори најављују да
ће у та четири дана (од 8 до
20 сати), у хали и на централ-
ном сеоском тргу, око триста
излагача на 3.000 квадратних
метара продавати сланину и
друге прерађевине од меса по
приступачним ценама.

Најважнији од бројних са-
држаја биће такмичење за
најбољу домаћу и индустриј-
ску сланину, а жири саста-
вљен од искусних стручњака
одлучиваће о додели ласка-
вих признања.

Поред тога, посетиоци ће
имати прилику да виде бо-
гату продајну изложбу руч-
них радова, а локално кул-
турно-уметничко друштво
ће представити фолклорну
традицију свих етничких
групација које живе у овом
месту.

Ту су и неизбежна надме-
тања у топљењу сланине
(„Златни чварак”), у спрема-
њу свињског паприкаша
(„Златни котлић”) и кувању
сланинарског пасуља.

Као и ранијих година, ин-
тересовање гурмана изазва-
ће приказ касапских вешти-
на у прављењу кобасица и
топљењу чварака.

Качаревци ову јединствену
манифестацију схватају веома
озбиљно: сланина је по квали-
тету много боља него претход-
них година, укусна је, лепо об-
рађена, месната и добро уса-
ламурена. Битно је напомену-
ти да су становници „најма-
снијег” села вратили узгој
мангулице, јер њено месо има
седамдесет пет одсто мање
штетног холестерола него оно
код беле свиње, а упола мање
од јунетине и пилетине.

Качаревци кажу да је сла-
нина и ветар и живот; оно
што мирише и што се осећа у
венама; топи се када се мора,
а једе се увек... Ј. Ф.

ОД ЧЕТВРТКА ДО НЕДЕЉЕ У КАЧАРЕВУ

Светска сланинијада,
двадесет осми пут



Због сталних промена у
аграрној политици планирање
је код нас „за велику већину
пољопривредника нешто што
они сматрају немогућим” –
каже Савет за пољопривреду
Покрета социјалиста.

„После уредби које су биле
на снази до 2013. године, до-
били смо Закон о подстицаји-
ма у пољопривреди и рурал-
ном развоју. Ни сам закон ко-
ји се толико времена чекао
није могао да не доживи одре-
ђене промене. Уследиле су
многобројне измене и допуне
правилника, а самим тим и

промене рокова за подношење
захтева за подстицаје. Ко није
био информисан
на време, доводио
је себе у опасност
да не поднесе зах-
тев за подстицаје
на време и самим
тим остане без
новца који је по-
љопривреди наме-
њен. Међутим, ка-
да се рокови про-
маше, остаје само осећај не-
правде”, упозорава овај савет.

Притом, Покрет социјали-
ста сматра да је „бољи било

какав план него никакав”, да
се њиме могу уштедети и вре-

ме и новац, а да је до
неопходних инфор-
мација најлакше до-
ћи уколико су пољо-
привредници пове-
зани преко удруже-
ња или задруга.

Ова странка под-
сећа и на део списка
многих подстицаја и
премија, као што су

бесповратна средства за пче-
ларство за оне који имају нај-
мање 10, а највише 200 ко-
шница. Ту су и многобројни

конкурси као што су они за
кредите намењене инвестици-
јама у пољопривреди; за на-
бавку нове опреме за заштиту
пољопривредних култура од
временских непогода; за су-
финансирање набавке опреме
за наводњавање; за изградњу и
набавку нове опреме смештај-
них туристичких капацитета;
за мале прерађивачке капаци-
тете; за набавку опреме за
биљну производњу у заштиће-
ном простору; за подизање ви-
шегодишњих засада воћа, ви-
нове лозе и хмеља, као и мно-
ги други.

Недавно је у Новом Саду
основано Координационо тело
свих удружења Херцеговаца у
Србији, као кровна организа-
ција Херцеговаца, њихових
потомака и пријатеља овог
краја. До сада су они били раз-
једињени на велики број удру-
жења и завичајних клубова и
организовани углавном по оп-
штинама из којих су дошли
(Требињци, Гачани, Невесињ-
ци, Билећани, Коњичани, Чај-
ничани...), или по садашњем
месту боравка.

„У времену када сви бежимо
од нечега, када се одричемо
свега што никада нисмо ни
имали и када покушавамо да
будемо нешто што не познаје-
мо и не признајемо, Херцегов-
ци се организују по својим за-
вичајним клубовима с наме-
ром да сачувају бар мало онога
што су са тих крша понели у
ову равницу. А понели су заи-
ста много, посебно када је у пи-
тању осећај припадности наро-
ду, држави, култури, вери, тра-
дицији и породици”, каже у са-

општењу Миленко Чабрило,
члан Извршног одбора Коор-
динационог тела и овдашњег
Завичајног клуба „Херцеговац”.

Имајући у виду да је „поли-
тика ђавоља работа”, у овој ор-
ганизацији, кажу, бављење по-
литиком је „строго забрање-
но”, иако су Херцеговци све-
сни да ће „њихови ставови и те
како утицати на одлуке поли-
тичара на свим нивоима”.
Формирана су већ и три посеб-
на одбора: за национална пи-
тања, за привреду и за културу.

Херцеговце из Панчева у
Координационом телу пред-
стављаће чланови панчевач-
ког Завичајног клуба „Херце-
говац”, а све информације о
раду тог удружења могу се
добити на телефон 063/10-
222-61.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 12. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Дужни ко Грчка и
растурени ко 
бугарска скупштина

Замке високог 
кредитног 
потенцијала Панчева

Најновије истраживање мул-
тинационалне консултантске
куће „Мекинзи” показало је
да су све велике привреде све-
та данас знатно задуженије
него на почетку финансијске
кризе 2007. године. Овај гло-
бални институт испитивао је
задуженост држава, али и
укупну задуженост поједи-
начних привреда, у шта улазе
и дуговања домаћинстава,
финансијских институција и
других корпорација.

Према објављеним подаци-
ма, Ирска је током последњих
седам година увећала свој дуг
за 172 одсто, Грчка за 103,
Португалија за 100, Шпанија
за 72, Француска за 66, Холан-
дија за 62, Белгија за 61, Ита-
лија за 55, а Немачка за само
осам одсто. Аналитичари ин-
ститута „Мекинзи” упозорава-
ју да су државе, уместо да из-
вуку поуке из оног што се до-
годило пре само седам годи-
на, сада пред новим и још ве-
ћим финансијским колапсом.

Терет дугова убрзо ће по-
стати неиздржив, а политича-
ри на власти и даље задужују
своје државе и издају обве-
знице које ће и њихови унуци
морати да отплаћују. Развој се
заснива на новим инвестици-
јама, а оне не смеју да стану
или да се смање и тиме ризи-
кује заостајање за другима.
Због тог сталног јурцања за
сопственим репом, дужнички
балон се надувава све више и
само је питање када ће опет
да пукне. То јест, када ће и
остале државе које су такође
„дужне ко Грчка” почети да
кукумавче за отписивањем
кредита да не би објавиле
банкрот, а државна каса била
растурена „ко бугарска скуп-
штина”.

„јефтини кредити” са дугим
роком отплате, вишегоди-
шњим грејс-периодом и ни-
ском каматом. Да не говоримо
о томе да се скоро свакоднев-
но могу пратити вести о томе
да је опет продато „толико и
толико” државних обвезница,
за које се домаћи привредни-
ци и банке наводно отимају. А
није реч ни о чему другом, не-
го о прикривеним, маскира-
ним кредитним обавезама,
као и о томе да се оваквом
продајом чини додатна штета.
Уместо да они који имају сло-
бодна средства инвестирају у
нову производњу или нове по-
слове, лепо купе државне об-
везнице, добијају солидну ка-
мату и немају никакав ризик.
Држава гарантује.

Где је Панчево у свему то-
ме? Никога не би требало да
завара податак Министарства
финансија према коме наша
варош, од свих локалних са-
моуправа, а после Новог Сада
и Ниша, има номинално нај-
већи кредитни потенцијал у
држави, јер наводно распола-
же са 1,77 милијарди динара
за дугорочно задуживање. 

Таква слика је потпуно по-
грешна. Јер према овогоди-
шњем буџету, који износи не-
што више од пет милијарди
динара, већ је пројектован де-
фицит од  670 милиона. Град
ће зато подићи кредите у из-
носу од 333,5 милиона дина-
ра, а од тога ће више од поло-
вине (190 милиона) бити ис-
коришћено за отплату глав-
нице досадашњих кредита. И
да којим случајем Рафинери-
ја и „Петрохемија” нису овде,
ово би била мртва варош по-
пут Мајданпека или оних ки-
неских градова-духова.

Ко не верује нека обиђе до-
садашње „резултате” овдашње
владавине: мултифункцио-
налну халу у „Малом Лондо-
ну”, спортску халу у „Багре-
мару”, затворени пливачки
базен на Котежу, регионалну
депонију на Доловачком путу
или неку од небројаних сло-
бодних зона које су „ницале”
током последњих деценија.

КРЕДИТНО НАПРЕДОВАЊЕ СВЕТА И СРБИЈЕ

ЗЕМЉЕ ДУХОВА

Не треба ни помињати да у
тим случајевима неће страда-
ти они који су на власти, ни
кредитори, а ни они најбога-
тији. Настрадаће народ, оби-
чан свет, коме ће се опет про-
давати прича о потреби свеоп-
ште штедње, стезања каиша,
умањења плата и пензија, као
и истовременог повећања по-
реза, како би аждаја (читај:
држава) могла да се намири и
нахрани.

Скоро баш онако како ових
дана слушамо ми у Србији.

Поменутог инвестиционог
лудила није поштеђена ни Ки-
на, друга привредна сила све-
та, коју сматрају примером до-
бре, експанзивне економије.
По умереним проценама у тој
земљи сада има стотинак
огромних фантомских градова
у којима нико не живи! Реч је
о потпуно новим насељима са
модерним зградама, булевари-
ма, путевима, школама и свом
осталом неопходном инфра-
структуром, плански изграђе-

ном за стотине хиљада станов-
ника, у којима једва да некога
и има. Називају их „градови
духова”, а они су „живи” доказ
и тамошњег нерационалног
„инвестиционог бума”.

Коначно, у чему се ми раз-
ликујемо од других? Скоро ни
у чему. Јавни дуг Србије на
крају 2007. године износио је
8,87 милијарди евра, а крајем
прошле године 22,76 мили-
јарди! Само током последње
две године увећан је за тачно
пет милијарди евра! И што је
још горе, 2007. године је чи-
нио 29,9 одсто бруто друштве-
ног производа целе земље, а
данас чак 70,9 одсто. Поједно-
стављено речено, током по-
следњих седам година заду-
жили смо се два и по пута ви-
ше, а Србија производи скоро
исто као и пре или још мање.

А најгоре је то што се ова ђа-
воља спирала не смањује него
само повећава. Актуелна Вла-
да се и даље  размеће „успеси-
ма”, о томе како су добијени

ОСНОВАНО КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ХЕРЦЕГОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА

Херцеговци у једној колони

Чланови Организационог
одбора такмичења у бесед-
ништву под називом „Беседе
у Зоранову част”, које при-
ређују Демократска странка
и Фондација „Др Зоран Ђин-
ђић”, на конференцији за
новинаре одржаној у среду,
11. фебруара, подсетили су
да је у току пријављивање за
учешће на десетом, јубилар-
ном такмичењу, као и на
пропозиције којих се такми-
чари морају придржавати.

– Зоран Ђинђић је увек
веровао у младе, образоване
и храбре људе и трудио се да
младима увек да шансу да
покажу какве идеје имају и
неретко је њихове идеје
спроводио у дело. Ове годи-
не такмичење ће бити одр-
жано на тему „Живот је оно
што од њега направимо. И
Србија је оно што од ње на-
правимо” – рекао је Станко

Пужић, члан Организацио-
ног одбора такмичења.

Квалификационо такми-
чење у Панчеву биће одржа-
но у недељу, 22. фебруара, у
Изабинском простору Кул-
турног центра, од 17 сати.
Право учешћа имају млади
од 18 до 30 година, без обзи-
ра на њихову страначку, на-
ционалну, верску или полну
припадност, а пријаве ће се
примати до 20. фебруара.

Према речима Маријане
Милеуснић, чланице Орга-
низационог одбора, беседе
могу трајати најдуже пет
минута, а стручни жири ће
оцењивати квалитет, ориги-
налност извођења, јасноћу
поруке и реакцију публике.
До сада се већ пријавило
осам учесника, а победник
ће ићи на завршно такмиче-
ње које ће бити одржано 12.
марта у Београду.

Страну припремио

Зоран
Спремо

Пре овонедељног Вучиће-
вог пута у Брисел, на раз-
говоре о спровођењу прет-
ходно постигнутог спора-
зума, премијер је 5. фе-
бруара добио писмо које
су му послали посланици
и руководство Скупштине
Аутономне покрајине Ко-
сова и Метохије, а које је
потписао Добросав До-
брић, потпредседник овог
дома.

Занимљиво, али о томе
је мало где могло да се
прочита или чује. Најва-
жнији и најтиражнији ме-
дији у Србији углавном су
га игнорисали. А у допису
није могла да се нађе ни-
једна увредљива реч, попут
„стока”, „лопови”, „крими-
налци” или неке сличне,
којима се иначе часте по-
сланици у републичком
парламенту.

Представници јужне по-
крајине у њему „предоча-
вају” премијеру да „Бри-
селски споразум предста-
вља озбиљну претњу тери-
торијалном интегритету”
Србије, да „на противуста-
ван начин мења” наш

Устав и сматрају да је нео-
пходно да Влада „донесе
одлуку о раскиду” помену-
тог споразума. Они подсе-
ћају на то да су се „грађани
на северу КиМ, управо на
референдуму одржаном
2012, са 99,9 одсто изја-
снили против прихватања
институција тзв. Р. Косо-
во”. Наводе и то да „наја-
вљени преговори у вези са
власништвом РМХК ,Треп-
ча’, не спомињући осталу
имовину на КиМ, нису ни-
шта друго но деобни би-
ланс две независне и суве-
рене државе и одустајање
од Резолуције 1244 СБ
УН”. Мишљења су „да би
једина тема на преговори-
ма у Бриселу требало да
буде ,одрживи повратак
расељених и узурпиране
српске имовине’”.

А требало је све ово обја-
вити истине ради, свидела
се она некоме или не. Иг-
норисање дописа, наравно,
не служи на част српској
власти, на шта смо већ на-
викли, а још мање дома-
ћим медијима који настоје
да се додворе премијеру.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Додворавање

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ 
У ДЕМОКРАТСКОЈ СТРАНЦИ

Пријављено већ осам
учесника

У организацији Регионал-
ног центра за таленте „Ми-
хајло Пупин”, у четвртак,
12. фебруара, од 19.30, у
читаоници Градске библи-
отеке биће представљена
монографија под насловом
„Краљевина Југославија и
Дунав. Дунавска политика
југословенске краљевине
1918–1944”.

Аутор тог дела је др Ми-
лан Гулић, научни сарад-
ник Института за савреме-
ну историју у Београду, а о
монографији ће говорити
др Драгомир Бонџић, ви-
ши научни сарадник тог
института, и Александар
Лукић, докторанд Инсти-
тута за новију историју Ср-
бије.

МОНОГРАФИЈA У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Дунавска политика
Краљевине Југославије

САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Бољи је било какав план него никакав



Градоначелник оповргавао
кулоарске приче 
о неефикасности 
локалне власти

Одборничка питања 
о незаконитом 
запошљавању и блокади
рада месних заједница 
Јабука и Младост

Основни разлог сазивања скупштин-
ског заседања одржаног у понеде-
љак, 9. фебруара, био је доношење
измењене Одлуке о отуђењу и дава-
њу у закуп грађевинског земљишта.
Ради се о усаглашавању тог акта с
новим Законом о планирању и из-
градњи, како би могла да буде спро-
ведена јавна лицитација за земљи-
ште на Котежу за које је заинтересо-
ван немачки ланац супермаркета
„Лидл”. Одборници малобројне опо-
зиције поново су одлучили да не ко-
ристе своје право на расправу, већ су
се неки од њих окренули одборнич-
ким питањима. То је био и најзани-
мљивији део седнице.

Немачки велетрговци ће до жеље-
не парцеле од 90 ари код кружног
тока на Котежу моћи да дођу уколи-
ко буду једини заинтересовани за ту
земљу, или понуде највише на јав-
ном надметању. То је истакла Јелена
Батинић, чланица Градског већа за-
дужена за привреду, уз објашњење
како неки медији стварају утисак да
је та локација унапред одређена за
„Лидл”.

Градоначелник Павле Раданов је
рекао да ће та инвестиција бити само
једна у низу капиталних пројеката на
којима ради локална власт. Додао је
како ће у мају бити отворена нова де-
понија, која се гради више од дваде-

ХРОНИКА
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Сваког 14. фебруара, на Дан заљу-
бљених, враћамо се тој универзалној
теми. Подсећамо се колико је она ва-
жна за све нас. Кад заљубљеност пре-
расте у љубав, то може бити добар
почетак заједничког живота. Свака-
ко, формирање породице за многе је
један од значајнијих циљева које по-
стављају пред себе. Ипак, све је више
и прича с тужним крајем, а у послед-
ње време сведоци смо све учесталије
отуђености. Ретке су љубави за цео
живот, али свакако постоје. Не сме-
мо заборавити ни оне неутешне, раз-
очаране, који се после љубавног бро-
долома не усуђују да крену из почет-
ка. За утеху, остају речи песника: „У
љубави нема лека, љубав се лечи љу-
бављу”. Верујете ли у љубав и да ли је
она достижна?

ИВОНА ЦИГУЛАЈКИЋ, ученица:
– Заљубљена сам и надам се да ће

та страст прерасти у праву љубав.
Морам рећи да верујем у љубав и да
она свакако постоји од када је и љу-
ди. Мислим да љубав као универзал-
на вредност никада неће нестати, јер
шта бисмо били ако не волимо и ако
неко не воли нас. Љубав је животни
покретач, али уме и да заболи. Ипак,
без љубави се не може. Зато само на-
пред у нове љубави.

ВЛАДИМИР СЛОВАК, 
романтик:

– Проблем код нас савременика је
то што не умемо да се на прави на-
чин препустимо. Као да смо изгуби-
ли наду и храброст. Ономе коме је,
што се каже, срце пукло због љубави,
није лако поново да крене истим пу-
тем. Ипак, треба веровати у љубав,
јер како уопште живети ако је не до-
стигнемо. 

КРИСТИНА ВУЈАТОВИЋ, 
воли да излази:

– Не сумњам да је права, искрена
љубав достижна. Па зар није смисао
живота у томе да вас неко воли, као и
ви њега? Кад сте у вези, очекујете си-
гурност и поверење, а ако то имате
од особе која је поред вас, шта је то
друго него љубав. Љубав треба и са-
чувати. Може се то, ако сте искрени
једни према другима и ако негујете
права осећања.

МИЛИЦА НИКИЋ, 
будући трговац:

– Љубав постоји, то је сигурно. По-
требно је да се сретну две праве осо-
бе и то је то. Како сачувати љубав? Е,
то је питање на које није лако дати
одговор. Ту тајну, да тако кажем,
знају они који су у дуговечним веза-

ма, браку и који су досегли тај ниво,
па би требало питати њих за савет.
Кад бих знала одговор, радо бих га
поверила и вашим читаоцима.

ЛУКА МИЛЕТИЋ, глумац:
– Љубав постоји. Не кажем вам то

тек тако. То тврдим из личног иску-
ства. Љубав може да траје, али не
заборавите да увек постоје и нове
љубави. Та вредност која се успоста-
вља између двоје људи може да буде
права животна одредница, а они ко-
ји су волели, или умеју да воле, зна-
ју какав је то осећај. Понекад је до-
вољно само се сећати љубави, па је
довољно.

ЈАСНА ШУПИЦА,
конобарица у „Касини”:

– Моје искуство казује да верујем у
љубав на први поглед. Дакле, потвр-
ђујем својим примером да је то могу-
ће. Већ четири године сам са дечком,
а све је почело баш тим погледом.
Велика је то тема и није лако у неко-
лико реченица дефинисати сва та
осећања која се прожимају у некој
вези, али ми се чини да је за успех у
љубави најпотребнија посвећеност. У
тој речи се крију све тајне успешне
љубави. Или бар ја тако мислим.

Анкетирао С. Дамјанов

К. ВУЈАТОВИЋВ. СЛОВАК М. НИКИЋ Л. МИЛЕТИЋ Ј. ШУПИЦА

НАША АНКЕТА

ШТА ТО БЕШЕ ЉУБАВ?

Постоји и увек ће је бити

И. ЦИГУЛАЈКИЋ

ФФООРРММИИРРААННАА  ККООММИИССИИJJАА

Градско веће је у петак, 6. фебруара, изабрало шесторо својих чланова

мешовите градско-покрајинске комисије чији је задатак да утврди коли-

ко је која од две стране уложила у изградњу „Багремара”. Према проце-

нама овлашћене фирме, вредност незавршеног објекта је 123 милиона

динара, а земљиште на коме лежи несуђена спортска хала вреди 337

милиона.

Градска управа сматра да је Фонд за капитална улагања Војводине

инвестирао 103 милиона динара у изградњу, а Панчево око 11 милио-

на. Када се утврди колико та имовина вреди и ко је колико тачно уло-

жио у радове, моћи ће да буде формирана понуда компанији „Азалеја

меритајм” за модел јавно-приватног партнерства у инвестицији изград-

ње центра за обуку помораца на тој локацији.

ЈЈООШШ  JJЕЕДДННАА  „„ППРРИИННООВВАА””

Заменик председника Скупштине

Тигран Киш на почетку заседања

је пренео обавештење одборнице

Јелене Крстевски да је иступила

из ЛДП-а. Никакво образложење

није дато уз ту информацију, а

Јелена Крстевски није ни прису-

ствовала седници локалног пар-

ламента.

Киш је констатовао да је на тај

начин престала да постоји одбор-

ничка група либералних демокра-

та, јер их више нема довољно.

Ово је занимљива прича: у сре-
ду, кад се ови редови пишу, на-
ша и маџарска полиција нахва-
тале су већ преко пет хиљада
илегалних прелазника (то је слу-
жбени назив) границе између
две државе. Само данас око 900
њих, што је, кажу, мање него ра-
нијих дана. У највећем делу реч
је о косовским Албанцима, са
све породицама (40 одсто су ма-
лолетна деца). Вељовић каже да
их је све више са вишим образо-
вањем; раније је пролазила си-
ротиња. Та најезда траје од сеп-
тембра, најмање.

Чудно је то што су обе поли-
ције, маџарска и наша, то мора-
ле знати одмах. Десило се, међу-
тим, да је пажњу јавности на ту
најезду азиланата привукла Сло-
бодна Европа акцијом својих
двају сјајних репортера (Огњен
Зорић и Норберт Шинковић) са
обеју страна границе: данима су
свакодневно јављали о томе,
разговарали с несрећним људи-
ма, чак и сликали за телевизију.
Требале су две недеље тог изве-
штавања да се полиције покре-
ну. Од септембра до пре неки
дан пак прошло је – каже немач-
ка полиција – двадесетак хиљада
углавном албанске сиротиње с
Косова и затражило азил у СР
Немачкој.

Сада су сви почели да се исти-
чу у служби: наши су ангажова-
ли Жандармерију за испомоћ,
заједно с Маџарима доводимо
аустријске и немачке граничаре
с најсавременијим термовизиј-
ским камерама итд.; шефови по-

лиције налазе се на састанцима
кризних штабова и све је не мо-
же бити лепше.

Уз мало бољег обавештајног
рада ова се најезда могла пред-
видети. Мој друг Златко из Ве-
лике Хоче код Ораховца, човек
озбиљан, говори ми већ недеља-
ма да су локална албанска села у
тој области (Метохија) све пра-
знија: народ се сели ка Европи,
од пуке сиротиње и безнађа;
остаје пустош, као – боже опро-
сти – у северном Банату. Све се
то голим оком могло видети од-
мах у септембру кад су мајстори
схватили и почели да организују
азилантске конвоје који су без
проблема превозили сиротињу
до Суботице (тачније Палића).
Тамо су их већ чекали таксисти,
који чак више и не питају, него
возе одмах у тај неки хотел „Ли-
ра” на Палићу, где су мајстори
који ће их одвести на „зелену
границу” без надзора (а то је гра-
ница ЕУ!) и показати им прстом
куда да иду, узевши им бар 30
евра по души. Јуче је тај хотел
затворен, али шта вреди – глав-
нина је већ прошла.

Чему нас ова прича учи? Као
прво, да је цела та галама око
„трговине људима” (илегалним
мигрантима, то јест) била пра-
зна. Као друго, да је некоме било
стало да што више косовских
Албанаца оде с Косова; тај неко
нису само србијанске власти, не-
го и косовске, које то знају и до-
пуштају.

Као треће, да то без полициј-
ске корупције није ишло.

Азиланти

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

О ЗЛИМ ЈЕЗИЦИМА И СТРАНЧАРЕЊУ

Пише: Милош Васић

владајућа већина нема никакве ре-
зултате.

Одлука о градским стипендијама
усклађена је са законом, па их убуду-
ће неће добијати студенти које већ
стипендира Република или користе
друге видове помоћи. Владан Кеље-
вић (ЛСВ), члан скупштинског Саве-
та за младе, рекао је да ће то тело
предложити начин на који ће такви
студенти ипак добити неку врсту
потпоре, попут плаћеног студијског
путовања или куповине рачунара.
Овај лигаш није рекао да ли ће на тај
начин академци што ће добијати са-
мо новчану помоћ од Града бити у
горем положају од својих колега ко-
лега које могу рачунати и на новац
из државне касе.

Лигаш Оливер Петковић је пово-
дом усвајања новог статута ЈКП-а
Качарево поново упозорио да су ти
акти у сеоским комуналним фирма-
ма незаконити, јер дозвољавају да се
за чланове надзорних одбора у њима
именују недовољно квалификовани
радници.

Он је поново поставио и одбор-
ничко питање када је одржана по-
следња седница Скупштине Месне
заједнице Јабука, јер се прича да се
она није састајала од фебруара 2014.
године. Петковић је затражио да му
се достави записник с последњег за-
седања тог тела. Сличан захтев је
имао и Зоран Малобабић, шеф од-
борника СПС-а, али у вези с блока-
дом рада Месне заједнице Младост.
Он је тражио одговор на питање да
ли Скупштина на Миси уопште по-
стоји, јер је њен председник пре го-
дину дана поднео оставку, а послед-
ња седница је одржана у децембру
2013. године.

Шлагер су била питања Смиљане
Гламочанин Варге, самосталне од-
борнице и доскорашње чланице
СНС-а, која је питала колико се људи
запослило у Градској управи и јав-
ним предузећима након доношења
Закона о забрани запошљавања у јав-
ном сектору. Она је тражила списак
тих људи, додавши да ће се Скуп-
штини, уколико њој не доставе тра-
жене податке, обратити Родољуб
Шабић, повереник за информације
од јавног значаја.

– Мени је драго да се што више
Панчеваца запосли, али у складу са
законом. Није у реду да заслужни
страначки чланови примају плату, а

да свакодневно у радно време седе по
кафићима и страначким просторија-
ма и да за њих закон о запошљавању
у јавном сектору не важи – рекла је
Смиљана Гламочанин Варга.

Она је затражила и податке о томе
како је дељен буџетски новац за не-
владине организације, колико је која
добила и за које пројекте. Прецизи-
рала је да се у локалним медијима и
емисији Зорана Кесића на ТВ Б92
могло видети како је председник
омладине СНС-а у Панчеву, који је и
на челу „организације бизарног на-
зива ’Европска омладина Панчева’”,
добио новац за пројекат стоног фуд-
бала у природној величини. Ова од-
борница је изразила сумњу да су јав-
ни приходи у том случају потрошени
на страначку промоцију, јер су се на
отварању тог игралишта појавили
градоначелник и посланици у по-
крајинском и републичком парла-
менту.

Д. Вукашиновић

Направљен корак ка инвеститорима

сет година, те да је у току постављање
цеви до Долова како би то место до
краја 2015. добило пијаћу воду.

– Ова владајућа већина је низ капи-
талних ствари урадила за последњих
годину и по дана. Пре свега мислим на
формирање северне индустријске зо-
не, а и данашња одлука омогућиће нам
да будемо оперативнији када се сутра
будемо борили за то да инвестиције
дођу у наш град. На добром смо путу
да с холандском амбасадом и компа-
нијом „Азалеја меритајм” решимо
проблем „Багремара”. Бићете сведоци
да ће у наредних годину дана многе
ствари да се помакну набоље, што је
заслуга свих нас у власти – изјавио је
градоначелник.

Он је додао како тиме жели да
пред одборницима и јавношћу опо-
вргне кулоарске приче да актуелна



Као и сваке године, доловач-
ки пољопривредници током
фебруара могу присуствова-
ти трибинама на којима мо-
гу добити мноштво кори-
сних информација пред про-
лећну сетву. Организатори
овогодишњих едукација су
Скупштина Месне заједнице
Долово и удружење „Панче-
вачки ратари”.

Овогодишњи циклус пре-
давања отворили су стручња-
ци Института „Тамиш” у пе-
так, 6. фебруара. Они су нај-
пре изнели резултате про-
шлогодишње биљне и сто-
чарске производње, те упо-
требе механизације на под-
ручју које покрива та устано-
ва. Кроз та излагања доло-
вачки пољопривредници су
могли да се упознају с про-
шлогодишњим резултатима

постигнутим у аграру, а пре
свега с добрим и лошим
примерима приступа ратар-
ској производњи. Након тога
су стручњаци „Тамиша” оку-
пљенима дали корисне саве-
те пред овогодишњу сезону
пољских радова.

Едукација ће се наставити,
па ће се у наредна три ви-
кенда до краја фебруара
представити произвођачи
семена, вештачких ђубрива,
хемијских заштитних сред-
става и механизације, као и
осигуравајуће куће и сви
други који учествују у савре-
меној пољопривредној про-
изводњи. Прво наредно пре-
давање биће одржано у субо-
ту, 14. фебруара, у 10 сати, у
просторијама доловачке Ме-
сне заједнице.

Н. Р.

Локални омбудсман
решаваће спорове
међу комшијама и
сличне проблеме

Панчево ће ускоро постати
једна од пет локалних самоу-
права у Србији у којима ће
грађани моћи на миран начин
и без икаквих трошкова да ре-
шавају међусобне спорове.
Омбудсмани у градовима
Панчеву и Суботици, те оп-
штинама Бачка Топола, Во-
ждовац и Врачар прошли су
обуку о медијацији коју је, уз
подршку Амбасаде Краљевине
Холандије, спровела невлади-
на организација „Партнери за
демократске промене Србије”.

Приликом представљања
пројекта „Локални омбудсман
и медијација” у Градској упра-
ви Панчева у петак, 6. фебруа-
ра, Блажо Недић, стручњак из
наведене невладине организа-
ције, објаснио је појам и по-
ступак медијације, а посебно
посао који ће пред собом има-
ти локални омбудсмани. Он је
нагласио како се мирно по-
средовање најчешће приме-
њује приликом комшијских
размирица или у случају спо-
рова на радном месту, али је
додао да медијација може би-
ти примењена и у привредним
споровима.

Недић је нагласио да се
кроз поступак посредовања
избегавају скупи и неретко
дуготрајни судски спорови, а

Јануарска производња
мања за 54 одсто, 
а плате ниже за 
10 процената

Фабрика мора да 
испуни обавезе 
према Влади Србије,
која обезбеђује 
јефтин гас

Јануарске плате запослених у
ХИП „Азотари” умањене су
линеарно за 10 одсто, што је
изазвало доста незадовољства,
али највише у виду гунђања и
кулоарских оговарања. Неких
озбиљнијих реакција није би-
ло, јер су одлуку о „кресању”
прошломесечних зарада за-
једнички донели пословод-
ство предузећа, руководиоци
погона и репрезентативни
синдикати. „Панчевац” није
добио званичне информације
о том догађају, али се незва-
нично могло сазнати да раз-
лог непопуларне мере лежи у
лошијим производним резул-
татима фабрике од планира-
них.

Почетком године Влада Ср-
бије је обезбедила гас за „Азо-
тару” по цени која неће бити
већа од 330 долара за 1.000
кубних метара, што је цена
која фабрици минералних ђу-
брива омогућава профитабил-
ну производњу. Ова вест је
међу азотарцима дочекана са
олакшањем, јер су због гасне
кризе крајем 2014. запослени
стрепели да ли ће фабрика
уопште прорадити. Тим аран-
жманом Влада се обавезала
да „Азотара” јефтиним гасом
буде снабдевана до марта, ка-
да се очекује да добије страте-
шког партнера, и да након то-
га врати утрошену количину
сировине.

Како сазнајемо, предузеће
је преузело обавезу и да за то

ЕКОНОМИЈА

Секретаријат за локалну по-
реску администрацију под-
сетио је обвезнике пореза на
имовину да у суботу, 14. фе-
бруара, доспева прва ового-
дишња рата за наплату те
фискалне обавезе. Уплатни-
це на којима је назначен из-

нос дуга већ су достављене
власницима некретнина. Се-
кретаријат је напоменуо ка-
ко се за неплаћање пореза
наплаћује законска камата,
али и висока казна, која из-
носи минимално 50.000 ди-
нара. Д. В.

Четвртак, 12. фебруар 2015.
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„АЗОТАРА” СТАРТОВАЛА СА ЗАКАШЊЕЊЕМ

ПЛАТЕ СНИЖЕНЕ ЗБОГ 
ПОДБАЧАЈА ПЛАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПОРЕЗНИКА

Прва рата пореза 
на имовину

време испуни свој план про-
изводње, чиме ће правдати
Владину помоћ у гасу. Не тре-
ба напомињати да је рад њего-
вих погона од стратешке ва-
жности за домаћу пољопри-
вреду. Како тврде наши изво-
ри, проблем је што тај план
због кашњења са стратовањем
погона већ у јануару није ис-
пуњен,  односно на почетку
године је произведено свега
46 одсто ђубрива од зацртане
количине. 

Саговорници „Панчевца”
наводе да је разлог то што део
Амонијака, који је главни по-
гон читаве фабрике, није ва-
љано припремљен за почетак
рада, те је „испао” из радног
процеса. Због тога је, уместо
да фабрика буде у пуном по-
гону 17. јануара, дошло до ви-
шедневног кашњења. 

Читава прича завршила се
умањењем плата. Из незва-
ничних разговора није било
могуће закључити да ли је ова

одлука донета на захтев Владе
Србије или је пословодство
предузећа самоиницијативно
повукло такав потез због не-
испуњене обавезе из споразу-
ма с републичком влашћу.
Шта год да је разлог, „ударање
по џепу” изазвало је очекива-
ну реакцију једног броја запо-
слених. 

Остало је нејасно и то шта
је све разлог за незадовољ-
ство дела запослених. Неки
од њих су тврдили како нису
добили никакву званичну ин-
формацију о мери коју су до-
живели као незаслужену ка-
зну. Та група азотараца с пра-
вом сматра да је кривица за
пропуст у стартовању постро-
јења индивидуалан и да не
треба због кривице једног
или неколицине запослених
да испаштају сви радници.
Непотврђене информације
указују на то да ће бити утвр-
ђена одговорност, а након то-
га би могле уследити и неке

смене, али званичних потвр-
да за то нема.

На састанку пословодства,
руководилаца производних
целина и синдикалиста на-
водно је постигнут начелни
договор да убудуће висина за-
рада буде условљена произ-
водним резултатима. Старији
радници кажу да је такво пра-
вило у „Азотари” било приме-
њивано осамдесетих година
прошлог века, али су синди-
кати затражили да се овог пу-
та узме у обзир старост погона
и њихово стање, као и неки
разлози могућег застоја у про-
изводњи на које запослени не
могу да утичу – попут нестан-
ка струје и сличних проблема.

Теоретски, ако такав систем
награђивања буде направљен,
могуће је очекивати да запо-
слени у случају пребачаја пла-
на добију увећане зараде, мада
би у овом тренутку бар део њих
тешко поверовао у то обећање. 

Д. Вукашиновић 

ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У ДОЛОВУ

Пред пролећне радове

„Штуцање” погона приликом старта није остало без последица

ПАНЧЕВО ДОБИЈА ЛОКАЛНОГ МЕДИЈАТОРА

Договор завађених уместо пресуде
значи комшијским зађевица-
ма и сличним проблемима
међу грађанима.

Јелена Стојковић Соколо-
вић, панчевачка заштитница
грађана, изјавила је да као ме-
дијатор неће смети да задире у
свој посао омбудсмана. То зна-
чи да ће морати да води рачу-
на када ће реаговати како би
заштитила права грађана која
им нарушавају локалне инсти-
туције и предузећа, а када ће
моћи да покрене поступак
мирног решавања неког спора.

Граница између те две њене
функције изгледа мало магло-
вито, бар кад је реч о примеру
који је изнела. Наиме, канце-
ларија омбудсмана затражила
је од надлежних градских ор-
гана да реагују по притужби
грађанина коме је сметало по-
нашање његовог комшије. За-
тим се омбудсману обратио и
тај комшија захтевајући да не-
ко његово право буде зашти-
ћено, па је требало проценити
на који начин треба окончати
овакву ситуацију. Ово отвара
питање да ли ће се на сличне
ствари реаговати одмах поку-
шајем да се проблем реши та-
мо где је и настао – међу сусе-
дима, или ће локална медија-
торка најпре поступати као за-
штитница грађана.

Закон о медијацији је сту-
пио на снагу почетком године.
Сада се чека да Министарство
правде уведе медијаторе у свој
регистар како би они могли да
почну да раде. Д. В.

што је врло важно, након
окончања медијације нема
победника и поражених.

– Победник у судском спору
добије све. Наплати штету и
трошкове, добије пресуду ко-
јом је задовољан, али ако је у
питању неки комшијски спор,
те две стране остају неприја-
тељи. Медијација пружа мо-
гућност договора и таква ре-
шења су дуготрајна и одржи-
ва, јер се до њих долази спора-
зумно – рекао је Недић.

Он је додао како медијатор
не доноси одлуке, већ је обу-
чен да сукобљене стране дове-
де за преговарачки сто и по-
могне им да, ако је то могуће,
постигну договор.

– Правно гледано, резултат
медијације је вансудско по-
равнање. Уколико сукобљене
стране желе да свој договор
ставе на папир, онда га могу
оверити у суду или код нотара
и такав документ има снагу
извршне исправе. То се у

пракси ретко дешава, јер су с
постигнутим решењем сви са-
гласни и нико се не осећа по-
ражено и незадовољно – обја-
снио је Недић.

Он је нагласио како је нај-
тежи део посла приволети за-
вађене стране да започну по-
ступак мирног решавања спо-
ра, јер од 10 покушаја у свега
два или три случаја медијатор
успе да их убеди да је то нај-
боље решење. Али када успе у
томе, чак 80 до 90 одсто по-
ступака посредовања заврши
се договором. Овај правник је
рекао да је циљ медијације да
се што већи број сукоба реши
пре него што они доспеју на
суд. Стране у спору могу пове-
сти са собом адвокате, али ће
свака од њих морати сама да
сноси трошкове заступања.

Услуге локалних омбудсма-
на који ће се бавити медија-
цијом су бесплатне, а они ће
се најчешће бавити спорови-
ма у локалној заједници, што

СА САСТАНКА САВЕТА 

МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Донети уредбу 
о подстицајима

Представници удружења ра-
тара и сточара из Србије који
су чланови Савета министра
пољопривреде имали су при-
лику да на седници тог тела
28. јануара министарки Сне-
жани Богосављевић Бошко-
вић и њеним сарадницима
изнесу своја виђења решења
неких проблема у аграру.

Јован Негован, представ-
ник „Панчевачких ратара” из
Долова и „Аграрног форума”
из Панчева, изнео је неколико
захтева ових двеју организа-
ција. Он је подржао нови За-
кон о подстицајима у пољо-
привреди и затражио да што
пре буду донети подзаконски
акти који ће прецизно пропи-
сати услове добијања субвен-
ција. Негован је објаснио како
је сточарски лоби затражио
да добије још више новца из
буџета на штету ратара, па је
захтевао да се уредбом гаран-
тује да ће биљна производња
бити стимулисана износима
од 6.000 динара по хектару за
површине до 20 хектара и са
још 6.000 динара за набавку
горива и ђубрива.

Негован је затражио и да у
уредби буде наведено како
пољопривредници неће има-
ти право на субвенције за др-
жавну земљу коју су закупи-
ли. Један до захтева је био да
Министарство одлучи да ли
ће пољопривредни пензио-
нери који се изјасне да и да-
ље раде као комерцијална

газдинства ове године имати
права на буџетску помоћ.

Он је предложио да се по-
љопривредници коначно
растерете обавезе плаћања
доприноса за одводњавање и
да тај посао буде финанси-
ран из буџетских средстава
која се добијају од закупа
ораница. Негованово обра-
зложење је било како је спре-
чавање поплава изворно др-
жавни посао, јер оне не угро-
жавају само пољопривредно
земљиште, већ и насеља. До-
дао је како је неодрживо то
што су камате на дуг паора
за овај допринос преко 600
процената и да је републич-
ки омбудсман затражио од
Уставног суда оцену закони-
тости таквог обрачуна.

Представник „Панчевач-
ких паора” и „Аграрног фору-
ма” затражио је да се убрза
реституција пољопривредног
земљишта. Предложио је да
површине државне земље ко-
је ће преостати буду под по-
вољним условима продате
произвођачима млађим од 45
година, како би они остали на
селу. Негован је навео да би
ови паори могли да закупе од
пет до 20 хектара, а новац до-
бијен од продаје би ишао у
посебан фонд за развој пољо-
привреде. Све то би, према
његовим речима, требало ура-
дити пре 2017, када ће стран-
ци добити могућност да купу-
ју њиве у Србији. Д. В.



Средства обезбеђена,
али нико 
не конкурише

Заменик покрајинског секре-
тара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство Брани-
слав Кнежевић недавно је
критиковао локалне самоу-
праве због тога што нису за-
интересоване да се стање по-
шумљености Војводине по-
прави. Према његовим речи-
ма, наша регија је свега 6,5
процената прекривена шума-
ма (европске земље скоро пет
пута више), па је стога покра-
јинска власт покренула про-
грам садње дрвећа. Премда
надлежни органи сваке годи-
не расписује конкурс за рас-
поделу средстава за обнову
високе вегетације, заинтере-
сованост војвођанских градо-
ва и општина за то изузетно је
мала.

Надлежни у Покрајини
сматрају да овакав однос ло-
калних заједница мора да се
промени и да се заустави
обесмишљено пребацивање
средстава намењених за по-

НАШ ГОСТ: СВЕТЛАНА БЕЛИЋ МАЛИНИЋ, ДИРЕКТОРКА САВРЕМЕНЕ ГИМНАЗИЈЕ

ЗНАЊЕ ЗА 21. ВЕК
Светлана Белић Малинић,
директорка Савремене гим-
назије у Београду, крајем про-
шле године је освојила друго
место на такмичењу за најбо-
љег наставника 21. века. Над-
метање сваке године органи-
зује „Pearson”, једна од најве-
ћих образовних установа на
свету. Светлани Белић Мали-
нић је то престижно признање
уручено у Хонгконгу, на Сед-
мој годишњој конференцији о
учењу у 21. веку.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ППоо  ввооккаацциијјии  ссттее
ннаассттааввннииццаа  ееннггллеессккоогг  јјееззииккаа..
ЗЗаашшттоо  ссттее  ссее  ооппррееддееллииллии  ббаашш
ззаа  ттаајј  ппооззиивв  ии  ккааккоо  јјее  ттееккааоо
вваашш  ппррооффеессииооннааллннии  ппуутт??

С. БЕЛИЋ МАЛИНИЋ: Још
као ученица панчевачке гим-
назије схватила сам да једног
дана желим да будем са оне
стране катедре. Зато сам упи-
сала енглески језик и још за
време студирања почела да
радим у приватној школи, где
сам имала прилику да у прак-
си применим све оно што сам
учила теоријски. Управо та
потреба за интеграцијом
праксе и теорије мотивисала
ме је да упишем мастер-сту-
дије из области образовања на
универзитету у Лондону, а он-
да и докторске студије из
области међународног обра-
зовања на универзитету у Ле-
стеру, где сам се упознала с
концептима креативне наста-
ве. Све остало је дошло само
по себи, кроз интелектуално
сазревање, креативност и сме-
лост да експериментишем у
учионици. Али морам при-
знати да сам највише експе-
риментисала код куће, са сво-
јом ћеркицом Теодором, која
ме је инспирисала да осми-
шљавам разне активности ка-
ко бих јој помогла да свет от-
крива на креативан начин. У
томе нам се придружио и мој
супруг, па смо заједничким
снагама обликовали њено ра-
но детињство.

••  ШШттаа  ссттее  ууооччииллии  уу  ррааддуу  ссаа
ћћееррккоомм  ии  ннаа  ккоојјии  ннааччиинн  вваамм  јјее
ттоо  ииссккууссттввоо  ппооммооггллоо  уу  ккаассннии--
јјеемм  ррааддуу  ссаа  ђћааццииммаа??

– Оно што често превидимо,
јесте да је сваки родитељ ујед-
но и учитељ. Родитељ је тај ко-
ји учи дете да хода, прича,
броји... Ја сам са својом ћерки-
цом отишла корак даље – нау-
чила сам је да говори енглески
једнако добро као и српски.
Научна истраживања показују

Четвртак, 12. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Неколико основних школа у
нашем граду увелико орга-
низује веома занимљиву и за
децу корисну школицу спор-
та. У њој дечаци и девојчице
предшколског и школског
узраста (од првог до четвр-
тог разреда) уче прве вешти-
не физичке културе.

Од почетка другог полуго-
дишта тој акцији се прикљу-
чила и школа „Исидора Се-
кулић”. Наставници физич-
ког васпитања Владимир
Илић и Ненад Куриљ сваког
уторка и петка уче децу осно-
вама спортске културе и раз-
вијању моторичких способ-
ности. Засад се уписало више
од шездесет малишана, а ак-
ција је општеприхваћена код
деце и њихових родитеља.

– Веома посвећено смо
пришли овој лепој спорт-

ској причи, пре свега зато
што је реч о најмлађој деци
која иду у нашу школу, као
и предшколцима који ће на
јесен кренути у „Исидори-
ну”. Посебно нам је драго
јер се много малишана ода-
звало нашем позиву, а како
време пролази, све их је ви-
ше. Учимо их основним ве-
жбама да буду моторички
способнији и да кроз игру
схвате значај кретања и ве-
жбања – нагласио је Влади-
мир Илић, наставник фи-
зичке културе, који брине о
полазницима школице
спорта.

Одличан потез ове обра-
зовне установе није остао
без позитивних коментара,
а похвале за уложени труд
стижу са свих страна.

С. Д.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” ПРАТИ ТРЕНД

Школица спорта 
за најмлађе

У панчевачким школама на
почетку другог полугоди-
шта настављена је акција
„Сакупи и уштеди, видећеш
да вреди”, која се реализује
у сарадњи с ЈКП „Хигије-
ном”, Секретаријатом за за-
штиту животне средине
Градске управе Панчева,
Регионалним центром за
таленте и ЈКП „Зеленилом”.
Реч је о едукативно-еколо-
шком програму који афир-

мише сакупљање и одлага-
ње амбалажног отпада у
складу са еколошким стан-
дардима. Прикупљају се па-
пир и картон, ПЕТ амбала-
жа (пластичне флаше од во-
де за пиће, сокова и других
безалкохолних и алкохол-
них пића), као и полиети-
ленска фолија, алумини-
јумске лименке и стаклена
амбалажа (тегле и флаше).

ЈКП „Хигијена” ће награ-
дити ученике за уложени
труд у складу с количинама
и врстама прикупљеног ам-

балажног отпада. То преду-
зеће поклониће школама
опрему и наставна средства
за која се ученици буду
определили. С друге стране,
ЈКП „Зеленило” ће образов-
ним установама поклонити
саднице. Одељење које буде
показало најбоље резултате,
односно које буде прикупи-
ло највише отпада до краја
реализације овог еко-про-
јекта, то јест до краја ове

школске године, биће на-
грађено једнодневном екс-
курзијом.

Кампањи се могу прикљу-
чити и остала физичка и
правна лица, уз обавезу да
своју законом прописану
финансијску надокнаду за
правилно одлагање амбала-
жног отпада преусмере на
име одређене школе. На тај
начин се отвара могућност
да житељи Панчева и окол-
них насељених места по-
могну обнову панчевачких
школа. З. Ст.

КАМПАЊА ПРИКУПЉАЊА

АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА

Помозимо нашим
школама

ПОКРАЈИНА КРИТИКУЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Пошумљавајте Војводину!

ссттоо  ннаа  ттааккммииччеењњуу  ззаа  ннаајјббоо--
љљеегг  ннаассттааввннииккаа  2211..  ввееккаа..
ШШттаа  јјее  јјоошш  ссааддрржжааоо  вваашш  рраадд
ии  ккооллииккоо  вваамм  ззннааччии  ооссввоојјееннаа
ннааггррааддаа??

– Поред научног рада, плана
часова и примера оствареног
успеха ученика кроз овакав,
комбинован вид наставе, жири
је тражио да своју образовну
филозофију представим кроз
кратак видео-клип у трајању
од два минута. Ту ми је опет
помогло искуство са ћерком,
те због тога ова награда за ме-
не има велику емотивну вред-
ност. Пре свега, показује коли-
ко ме је моја породица инспи-
рисала да стварам. С друге
стране, потврдила ми је да су
дигитална писменост и хума-
нистички приступ филозофија
савременог образовања.

••  ККоојјаа  ссуу,,  ппррееммаа  вваашшеемм  ммии--
шшљљеењњуу,,  ззннаањњаа  ии  ввеешшттииннее  2211..
ввееккаа??

– Образовни систем не само
да треба да прати промене у
друштву већ и да их визионар-
ски предочи, идући корак уна-
пред. На пример, део савреме-
не опште културе је познавање
електронског банкарства, он-
лајн куповине или интернет
комуникације. То су вештине
које су потребне нашој деци!
Морамо их учити не само да
памте и репродукују своје зна-
ње него и да се сналазе у непо-
знатим ситуацијама, да кри-
тички мисле, креативно делују
и одговорно поступају. Ајн-
штајн је паметно рекао да је
образовање оно што нам оста-
не када заборавимо све што
смо учили у школи. Е, баш оно
што остане – то је богатство
које нам нико не може узети.

••  ККоојјии  ссуу  вваашшии  ппллааннооввии  ззаа
ббууддуућћнноосстт??

– Ове школске године преу-
зела сам веома одговорну уло-
гу да водим Савремену гим-
назију, новоотворену приват-
ну школу у Београду, која
представља најбољи спој свет-
ских методичких трендова,
информационих технологија
и наставног програма. Поред
жеље да школа коју водим
образује успешне генерације
младих, моја идеја водиља је
и да знање делим са свима ко-
ји су довољно одлучни да нау-
че нешто ново и смели да то
ново примене. У том смислу,
и колеге и родитељи су више
него добродошли.

А. Вамош

да билингвална деца лакше и
брже усвајају нова знања због
велике моћи асоцијације, што
је био један од мотива. Други
мотив је био културолошки.
Наиме, познавање енглеског
језика нам је помогло да при-
ступимо интернет садржајима
и образовним софтверима ко-
ји, нажалост, нису доступни на
српском језику. Праћење на-
чина на који Теодора, са своје
четири године, успешно кори-
сти технологију како би откри-
вала свет око себе охрабрило
ме је да пренесем ову добру
праксу и у своју учионицу.
Управо овакав приступ, при-
ступ маме-учитељице, која де-

цу у школи учи као и своје де-
те код куће, дао је педагогији
хуманистички карактер и по-
казао да будућност образовања
није само технологија, већ по-
вратак традиционалним вред-
ностима образовања: одговор-
ности, поштовању, труду и зна-
њу. Због тога сам велики заго-
ворник улоге родитеља у обли-
ковању односа детета према
школи и учењу.

••  ЧЧииннии  ссее  ддаа  вваамм  јјее  ббаашш  ттаа
ккооммббииннаацциијјаа  ххууммааннииссттииччккоогг
ккааррааккттеерраа  ии  ууппооттррееббее  ттееххнноо--
ллооггиијјее  уу  ннаассттааввии  ннееддааввнноо  ддоо--
ннееллаа  ннааггррааддуу..  УУ  ккооннккууррееннцции--
јјии  88..770000  ууччеессннииккаа  иизз  ччииттааввоогг
ссввееттаа  ооссввоојјииллии  ссттее  ддррууггоо  ммее--

шумљавање из године у годи-
ну. Покрајински секретари-
јат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство тре-
нутно кроз конкурсе нуди ло-
калним самоуправама мо-
гућност да државно земљи-
ште које је лошијег квалите-
та и не издаје се у закуп ста-
ви на располагање за пошу-
мљавање. Неопходно је да се
то државно земљиште еви-

дентира и претвори у шум-
ско, а Покрајина ће финан-
сирати израду пројектне до-
кументације.

С друге стране, овај секрета-
ријат у 2015. години има на
располагању преко 7,1 мили-
јарду динара у овогодишњем
буџету. Већ за март је најавље-
но расписивање конкурса за
доделу подстицајних беспо-
вратних средстава пољопри-

вредницима. Анализом је
утврђено да новац није био
равномерно распоређен – по-
стоји четири-пет локалних са-
моуправа чији пољопривред-
ници у већем проценту уче-
ствују на конкурсима Секрета-
ријата. Процењује се да већи
број војвођанских локалних
самоуправа није имао пуну
информацију шта може да им
пружи ресорни покрајински
секретаријат, али и фондови
чији је оснивач АП Војводина.
Како најављују, то ће се у на-
редном периоду променити
јер ће Секретаријат појачати
активности у сектору инфор-
мисања локалних средина. То-
ком фебруара тим стручњака
посетиће свих 45 локалних са-
моуправа и разговараће с по-
љопривредним произвођачи-
ма и представницима војво-
ђанских локалних власти.
Идеја је да се они на време
упознају с плановима и кон-
курсима на које ће моћи да се
пријаве, као и да стекну почет-
не информације које ће им би-
ти од помоћи у припреми до-
кументације.

З. Ст.

Светлана Белић Малинић: мама-учитељица
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Чланови удружења „Љуби-
тељи Старе пиваре” покло-
нили су Дечјем одељењу До-
ма здравља Панчево апара-
те за преглед уха. Новац за
куповину отоскопа прику-
пљен је током прославе срп-
ске Нове године, коју је то
удружење ове године орга-

низовало уз подршку локал-
не самоуправе. Председник
„Љубитеља Старе пиваре”
Владимир Ковачевић рекао

је да је том приликом саку-
пљено 60.000 динара, што је
утрошено за куповину пет
отоскопа, како би малиша-

ни могли на једном месту
да ураде комплетан педија-
тријски преглед.

Начелница Дечјег одељења
др Дренка Билбија Симић за-
хвалила је члановима удруже-
ња на поклону и истакла да ће
нови апарати веома значити
одељењу јер тренутно постоје
само два отоскопа – један у
Предшколском диспанзеру и
један на Одељењу за здрав-
ствену заштиту школске деце.
Отоскопи ће, према њеним
речима, бити распоређени на
та два одељења.

Сведоци смо све већег броја
напрасних смрти особа у ра-
ним тридесетим годинама
или нешто старијег живот-
ног доба. Иако наследни
фактори имају удела у овој
црној статистици, чини се
да све више плаћамо данак
лошим животним навика-
ма, калоричној исхрани, ду-
ванском диму и слободном
времену проведеном испред
телевизора и рачунара. Нар-
котике и неке лекове до-
ступне у слободној продаји
не треба сметнути с ума ка-
да размишљамо о могућим
узроцима напрасне смрти.
Интензивна физичка актив-
ност представља само мањи
део провоцирајућих факто-
ра за ове нежељене догађаје.
Вирусне инфекције такође
оштећују срчани мишић и
чине ге подложнијим опа-
сним аритмијама. Промене
у грађи срчаног ткива и крв-
них судова, наследне и оне
стечене, ремете нормалну
циркулацију која снабдева
срчани мишић.

Иако се сматрало да на-
прасна смрт често наступа
без претходне најаве, хисто-

патолошка испитивања крв-
них судова умрлих лица по-
казују да је код већине њих
формирање крвног угрушка
почело много раније. Дру-
гим речима, повремени бо-
лови у грудима вероватно су
приписивани неким другим
узроцима. Сматра се да раз-
лози за веома честе фаталне
исходе коронарне болести
код младих људи леже у то-
ме што њихов срчани ми-
шић није развио довољно
добру колатералну цирку-
лацију, то јест крвне судове
који ће преузети снабдева-
ње дела срчаног мишића
који је изненада остао без
крви. Дугогодишњим коро-
нарним пацијентима упра-
во ти крвни судови понекад
спасавају живот или барем
дају довољно времена за ле-
карску интервенцију.

Запажања везана за коро-
нарну болест у једнакој ме-
ри важе и за шећерну бо-
лест. Узрочно-последична
веза ових стања је недво-
смислена и она још више
потврђује важност превен-
тивних активности. Некада
наследне болести везивног
ткива могу да проузрокују
расцеп аортног зида, који је
по симптомима готово
идентичан срчаном нападу,
а само искуство и знање ле-
кара, уз добро узету анамне-
зу, разликоваће та два ур-
гентна стања. Ма колико нас
општа финансијска ситуа-
ција ограничавала, чини се
да је здравствени систем
препознао ефикасне начине
борбе против хроничних не-
заразних болести. Било би
добро да више порадимо на
свести о превенцији и по-
треби редовног контролиса-
ња здравственог стања.

Фатални исходи 
коронарне болести

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Обука за вођење пословних
књига намењена особама са
инвалидитетом у организаци-
ји Националне службе за за-
пошљавање, филијала Панче-
во, која је почела у новембру
прошле године, завршена је
28. јануара. Цертификати су
уручени полазницима у про-
сторијама НСЗ-а у уторак, 10.
фебруара. Ивана Мучибабић,
пи-ар менаџер те службе, из-
јавила је да је обуку успешно
завршило пет полазника, који
су стекли основно знање из
рачуноводства. Она је додала
да су лица, као и за остале
курсеве, изабрана према по-
стојећим критеријумима, који
укључују: разговор са саветни-
ком, радно искуство полазни-
ка и индивидуални план запо-
шљавања. Према њеним речи-
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

НАJЧЕШЋИ КАРЦИНОМИ ПЛУЋА И ДОЈКЕ
Током последње
деценије оболевање 
од свих облика рака
у Србији веће и код
мушкараца и код жена

У оквиру Календара здравља
4. фебруар се у свету и код нас
обележава као Светски дан
борбе против рака, а ове годи-
не под слоганом „Рак није из-
ван наше моћи”. Циљеви кам-
пање су подизање свести о ма-
лигним обољењима, промо-
ција могућих начина превен-
ције, дијагностиковања и ле-
чења, те повећање квалитета
живота оболелих.

У свету преко 14 милиона
људи годишње оболи, а 8,2
милиона људи умре од рака.
Најчешћи узроци смрти из
ове групе болести у свету су
карциноми плућа, желуца, је-
тре, дебелог црева и дојке.
Према подацима Завода за
јавно здравље Панчево, у Ју-
жнобанатском округу од
1.200 до 1.500 особа годишње
оболи и око 950 умре од ма-
лигних болести. У нашој сре-
дини мушкарци највише обо-
левају од рака плућа, дебелог
црева, простате, мокраћне бе-
шике и желуца. Код жена се
малигни процес најчешће ло-
кализује на дојци, дебелом
цреву, плућима, грлићу мате-
рице и телу материце. Током
последње деценије оболевање
од свих облика рака у Србији
порасло је и код мушкараца и
код жена.

Фактори ризика
Рак је, како стоји у извештају
Завода за јавно здравље, гене-
рички израз за велику групу
болести које могу захватити

На иницијативу Сање Бо-
жић, наставнице географије
у Основној школи „Исидора
Секулић”, покренута је ак-
ција прикупљања помоћи за
нашу суграђанку Звездану
Јурицу, која болује од Бате-
нове болести. Њој су се при-
кључиле колегинице Бојана
Тадић и Ивана Влачић, као
и ђаци шестих разреда и
једно одељење петака, и за
свега недељу дана сакупили
су новац. Десетогодишњој
Звездани су купили сани-
тетски материјал и пелене,
што ће јој, према речима
њене мајке, бити довољно
за три до четири месеца.

Три ученице и наставница
Сања Божић посетиле су у
четвртак, 5. фебруара, дом
Звездане Јурице и уручиле
јој пакете. Основна идеја
приликом покретања акци-
је била је, како каже настав-
ница, да се помогне девој-
чици, али и да се код ђака
развије осећање филантро-
пије и бриге о другима.

Сви људи добре воље који
желе да организују сличне
акције или на неки други на-
чин помогну Звездани и бар
мало јој олакшају борбу с бо-
лешћу, могу се јавити девој-
чициној мајци Валерији на
телефон 060/688-88-98.

них болести. Правовремено
откривање болести, уз доступ-
не ефикасне и доказане мето-
де лечења, те осигурану пали-
јативну помоћ за болеснике
којима је она потребна, неоп-
ходни су делови здравственог
система у контроли проблема
малигних болести.

У Србији су 2013. године
започети скрининг програми
за рано откривање рака дебе-
лог црева, дојке и грлића ма-
терице. На територији Јужно-
банатског округа, по препору-
ци Министарства здравља,
исте године започет је скри-
нинг рака дебелог црева у
Панчеву, који је настављен и у
наредној години, а од 2014. у
нашем граду раде се и пре-
вентивни прегледи канцера
дојке.

Пацијенти који болују од тумора лече се у Онколошкој амбуланти Опште болнице

ХУМАНИ ГЕСТ ЂАКА И НАСТАВНИЦА ОШ

„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Пакети за Звездану

ПОЗИВ ИНВАЛИДИМА РАДА И ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заштита и остваривање права

да постоје стратегије засноване
на доказима које могу смањи-
ти и контролисати бреме ма-
лигних болести на нивоу попу-
лације. Оне укључују превен-
тивно деловање на наведене
факторе ризика, затим вакци-
нацију против вирусних изази-
вача неких врста рака, контро-
лу изложености штетним ути-
цајима повезаних с радним
местом и контролу изложено-
сти штетном УВ зрачењу.

Скрининг програми
Такође, популацијски програ-
ми скрининга (за рак дојке,
дебелог црева и рак грлића
материце), уз подизање све-
сти популације о раним зна-
ковима неких малигних боле-
сти, могу знатно допринети
смањењу смртности од малиг-

ЗАВРШЕНА ОБУКА У НСЗ-у ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Занат у рукама за пет полазника

ма, завршена је и обука за ге-
ронтодомаћице, а у току су и
курсеви за шивење и кројење и
за руковаоце грађевинским
машинама за двадесет особа.

Једнa од полазница – Марја-
на Барабаш, која посао тражи
две године, рекла је да јој је
драго што јој се указала шанса
да заврши обуку за вођење

Страну припремила 

Ивана 
Предић

сваки део тела. Главни значај
тумора је убрзано стварање
абнормалних ћелија које пре-
растају своје уобичајено окру-
жење те се могу проширити
на околне делове тела и у дру-
ге органе. Тај процес се нази-
ва метастазирање и метастазе
су главни узрок смрти због
малигне болести. Сматра се
да тумор настаје из једне ће-
лије низом трансформација и
прелазака из премалигних
промена до малигних тумора.

У 30 одсто случајева смрт
наступа услед пет главних
фактора ризика: прекомерне
телесне тежине, недовољног
уноса воћа и поврћа, недостат-
ка физичке активности, те кон-
зумирања алкохола и дуван-
ских производа. У саопштењу
Завода за јавно здравље пише

књига и да након што је стекла
знање на курсу, има занат у ру-
кама.

– Обука је одскочна даска
за даље. Желела бих да започ-
нем волонтерски или при-
правнички рад и да стекнем
знање у пракси. Професорка
је била сјајна, јер нас је нау-
чила много ствари за кратко
време – истакла је Марјана
Барабаш.

Како је рекла Мирјана Ко-
дранов, књиговођа и профе-
сор обуке, полазници нису
имали предзнање из области
рачуноводства, те им је на
почетку било тешко да пра-
те часове. Врло брзо су, ме-
ђутим, према њеним речи-
ма, „ушли” у материју и сте-
кли и теоријска и практична
знања.

ПОКЛОН ДОМУ ЗДРАВЉА

Отоскопи за Дечје одељење

У нашем граду је прошле го-
дине основано Удружење ин-
валида рада и особа са инва-
лидитетом ради заштите и
остварења права инвалида
рада, професионалне рехаби-

литације, ефикасније соци-
јалне и здравствене заштите
и задовољавања културних,
образовних, рекреативних и
других животних потреба.
Сви суграђани који желе да

постану чланови удружења
могу доћи у просторије орга-
низације у Улици војводе Ра-
домира Путника 19. Годи-
шња чланарина износи 240
динара.



Заменица директора АТП-а
Мирјана Балог Кормањош из-
јавила је да су запослени у том
јавном комуналном предузећу
задовољни због све већег ин-
тересовања приватних и др-
жавних фирми за рекламира-
ње на билбордима око главне
аутобуске станице, јер новац
који се добија од тога побољ-
шава приходе АТП-а.

– У почетку смо на билбор-
де постављали само наша
обавештења о временима по-
лазака аутобуса, снижењима
цена карата за неке правце

итд. Онда се јавила фирма
„Божић и синови” и изразила
интересовање за рекламира-
ње на билбордима. Потом
смо одлучили да кренемо ин-
тензивније с тим и задовољни
смо резултатима. Закупљива-
ње се одвија тако што се прво
са интересентом за оглашава-
ње закључи уговор у којем се
прецизирају његове обавезе и
висина закупа. Важно је рећи
да ми нисмо задужени за ис-
тицање рекламних порука и
израду идејних решења, већ
да то раде агенције које анга-
жују сами закупци. Иначе,
билборди се налазе на град-
ском грађевинском земљи-
шту и ми имамо право да га
издајемо на основу једне
градске одлуке. Не видимо

ништа спорно у томе, зато
што се билборди не могу ви-
дети само у Панчеву, већ их
има и у многим другим гра-
довима, на пример поред
главне аутобуске и главне же-
лезничке станице у Београду
– истакла је заменица дирек-
тора АТП-а.

Она је рекла да постоји мо-
гућност да се рекламне пору-
ке истичу и на аутобусима,
али да је засад интересовање
за такав начин оглашавања
знатно мање него за закуп
билборда.

Рекла је и да су засад огласи
залепљени само на три ауто-
буса, што је штета јер су брен-
дирана возила јавног превоза
у свим градовима широм све-
та путујуће рекламе, које сва-

кодневно виђа велики број
грађана.

Мирјана Балог Кормањош
је додала да је важно и то да
билборди који су постављени
поред зграде главне аутобуске
станице АТП-а ничим не
угрожавају нормално и без-
бедно одвијање саобраћаја.

Према њеним речима,
спорно је то што се главна ау-
тобуска станица налази у цен-
тру града, али кривицу за то
не сноси ни садашње руковод-
ство, а ни претходна руковод-
ства АТП-а.

– Та зграда би могла да се из-
мести на неко друго место где
је саобраћај мање фреквентан.
Међутим, за тако нешто би тре-
бало много новца – додала је
Мирјана Балог Кормањош.

После две лицитације, одржа-
не 4. и 6. фебруара на Зеленој
пијаци односно бувљаку, пан-
чевачко „Зеленило” је прихо-
довало око 740.000 динара.
Од 147 продајних места на
пијаци издато је 25, односно
шестина понуђених места,
што је, према процени „Зеле-
нила”, изузетан успех јер тре-
нутно није велика понуда по-
љопривредних производа.

Од 25 продајних места 18
их је издато за просечну цену
од 7.400 динара, пошто се це-
не закупа разликују од катего-
рије продајних места. Укупан
приход остварен за ових 18
продајних места износи око
133.000 динара.

За седам продајних места
одржана је лицитација, при
чему је ЈКП „Зеленило” оства-
рило приход од 105.000 дина-
ра. Укупан приход од лицита-
ције на Зеленој пијаци износи
скоро 240.000 динара. Анали-
зом је утврђено да је приход
од лицитација на Зеленој пи-

јаци већи за скоро 100.000 ди-
нара од планираног.

У саопштењу пише да се, на
основу маркетинга, менаџ-
мента и добрих услуга које ну-
ди РЈ „Пијаце”, може оценити
да пољопривредници, као и
они који се баве другим делат-
ностима на Зеленој пијаци,

верују да је куповина на њој
традиција која опстаје и поред
најезде хипермаркета. Не са-
мо да Зелена пијаца успева да
се носи с конкуренцијом већ у
овим тешким временима и
даље доноси приходе.

Када је реч о бувљаку, на
лицитацији је издато 28 тезги.

Доказ да су приватници и да-
ље заинтересовани за посло-
вање на том месту, јесте пода-
так да је од последње лицита-
ције, одржане у петак, 6. фе-
бруара, остварен приход од
500.000 динара.

ЈКП „Зеленило” је од фе-
бруарских лицитација оства-
рило већи приход него у
истом периоду прошле годи-
не, због чега ће наставити да
анимира потенцијалне за-
купце и на Зеленој пијаци и
на бувљаку, и да им нуди по-
вољне услове. Осим тога, ка-
ко се наводи у саопштењу,
„Зеленило” ће као друштвено
одговорно предузеће преду-
зимати све како би се и гра-
ђани и закупци осећали при-
јатно приликом куповине од-
носно продаје на поменутим
пијацама. Између осталог, у
плану су грађевински радови
на бувљој пијаци, односно
бетонирање једног њеног де-
ла, што треба да буде готово
до јуна.

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

Добро прошле лицитације на пијацама

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Руководилац сектора за
правне и опште послове Ди-
рекције за изградњу и уређе-
ње града Милан Балчин из-
јавио је да је то јавно преду-
зеће тужило све власнике
киоска који су имали
књиговодствени дуг за
закуп површина јавне
намене закључно с 31.
децембром 2013.

Балчин је истакао да
се та мера предузима
према свим закупцима
који нису редовно изми-
равали своје обавезе, а
средства која се оствару-
ју од закупа не предста-
вљају приход ЈП Дирекције,
већ буџета Града Панчева.

– Град је пређашњим од-
лукама о постављању ма-
њих монтажних и покрет-
них објеката овластио Ди-
рекцију да обавља послове
уговарања, фактурисања,
контроле и наплате доспе-
лих а неизмирених потра-
живања по основу закупа
дела јавне површине. Поку-
шавамо на сваки начин да
избегнемо суђења тако што

опомињемо дужнике и пози-
вамо их да плате дугове. Не
постоји могућност репро-
грамирања или умањења јер
нам то не омогућавају про-
писи – рекао је Балчин.

Он је истакао да је ЈП Ди-
рекција била у обавези да
фактурише дугове закупци-
ма докле год се њихови
објекти налазе на деловима
јавних површина за које је
закључен уговор о закупу,
што значи до њиховог укла-
њања.

– Када се објекат уклони
и када о томе будемо обаве-
штени, од тог момента пре-
стајемо са фактурисањем –
додао је Балчин.

ОБЈАШЊЕЊЕ „ГРЕЈАЊА”

НИJЕ БИЛО ПОСКУПЉЕЊА
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ња код дела корисника изазва-
ла недоумицу који износ треба
платити, наглашавамо да се
плаћа износ са рачуна који је
истоветан износу са рачуна за
претходни месец (обрачунат
по квадратури стана). Износе
са обавештења не треба плаћа-
ти јер они представљају само
информацију о утрошку то-
плотне енергије по подстани-
цама за месец јануар и пример
колико би у том случају био
износ задужења”, пише у саоп-
штењу ЈКП-а „Грејање”.

Спорни прорачуни „Грејања”
Поводом забуне код грађана
до које је дошло зато што је

ЈКП „Грејање” грађанима уз
рачуне послало и обавештења
о томе колико ће морати да
плаћају од јесени, када почне
нова грејна сезона, реаговао је
Предраг Патић, члан Град-
ског већа.

Он је 11. фебруара одржао
конференцију за новинаре на
којој је изјавио да је забуна
код грађана оправдана јер су
износи наведени на обавеште-
њима знатно виши од досада-
шњих.

Патић је истакао да сматра
да суме за плаћање у обаве-
штењима не смеју да буду то-
лико високе, јер су током по-

Већ неколико година овај
град не може да живи од ко-
мараца за време лета. За-
прашивање са земље, које се
спорадично спроводи, више
личи на дечjу игру него на
неку озбиљну акцију.

Да ли су људи који су за-
дужени за овај проблем све-
сни да људи лети не могу
изаћи на своје балконе, не
могу седети у својим двори-
штима, нити попити хладно
пиво у некој од многоброј-
них башта у Панчеву? Мо-
жда нам индиректно чине
услугу и брину о нашем
здрављу, јер је ваздух у на-
шем граду ужасан, па нас
терају да проводимо време у
затвореном простору.

Једне године сам добио
објашњење од неког од за-
послених у Дирекцији за из-
градњу и уређење града да је
пропао први тендер за изво-
ђача запрашивања комара-
ца и да због тога мора да се

распише нови, али да је то
немогуће док надлежни то
не потврде и не издвоје но-
вац за ту намену.

Сећам се да нас је након
тога затекла дубока јесен и
да нисмо могли да живимо
од комараца. Једно од обја-
шњења која сам тада чуо би-
ло је да наводно Европска
унија не дозвољава запра-
шивање из авиона иако је
оно најефикасније.

Питам се да ли је могуће
да град као што је Панчево
не може да скупи довољно
новца за запрашивање кома-
раца и да га на време орга-
низује. Уколико је таква си-
туација да за то нема пара,
мислим да би грађани Пан-
чева пристали на све да по-
могну, па чак и на неку врсту
самодоприноса. Зато, госпо-
до који сте задужени за овај
проблем, почните на време
да размишљате о овоме.
Душан Петровић, Панчево

ПИСМО ЧИТАОЦА

Надлежни, почните да
мислите о комарцима!

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Утужени дужници за
закуп јавних површина

Грађани треба 
да плаћају као 
и до сада

Обавештења која 
су слата уз рачуне
само су информација

Поводом забуне коју је код гра-
ђана изазвало слање обавеште-
ња уз јануарске рачуне, Јавно
комунално предузеће „Греја-
ње” саопштило је да корисници
његових услуга треба да плате
само износе наведене на рачу-
нима, а не на обавештењима.

У саопштењу „Грејања” се
подсећа да је свим корисни-
цима даљинског грејања уз ја-
нуарски рачун послата и ин-
формација о томе колико би
било задужење за одређени
стан када би се грејање напла-
ћивало према утрошеној то-
плотној енергији.

„С обзиром на то да је пред-
виђено законом као и град-
ском Одлуком о условима и
начину снабдевања топлотном
енергијом купаца на подручју
града Панчева да се од окто-
бра 2015. године услуга греја-
ња обрачунава и наплаћује
према утрошеној топлотној
енергији у подстаницама, ЈКП
’Грејање’ је послало обрачуне
који су само пример, како би
корисници даљинског грејања
имали увид у то колико ће мо-
рати да плаћају када почне
мерење потрошње по подста-
ници. Пошто су ова обавеште-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Дете није бифтек
У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас какве су
границе ваших очекивања.
„Панчевац” и издавачка ку-
ћа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Врати ми
успомене” Хулије Наваро за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Горња граница би била
да постанем Бетмен, а доња
да будем Супермен.”
064/0541...

„Плус-минус бесконачно
границе су мојих очекива-
ња. Дрво поклања хлад чак
и дрвосечи, тако и ја пове-
рење људима, тврдоглаво
очекујући доброту и добро-
намерност.” 062/7121...

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

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

питање: шта се то деси па од
добрих беба настану зли љу-
ди? Они ће освојити по је-
дан примерак књиге „Бебо-
логија” Линде Гедес.

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

„Деца нису бифтек који
треба тући да би добро
омекшао, батине имају бу-
меранг ефекат. Деца која
трпе бол и страх, када одра-
сту, чине болне и застрашу-
јуће ствари.” 064/3856...

„Кад порасту, мозак им
постане као покварена гра-
мофонска плоча: ’Новац...
власт... новац... власт...’”
065/6672...

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.

следњих година зиме, изузев
кратких хладних периода,
све топлије, због чега је „Гре-
јање” трошило мање енерге-
ната.

Уштеда због благе зиме
– Све личи на летке који су
грађанима послати током ле-
та, када је пројекција за рачу-
не по потрошњи била већа од
просечне цене рачуна по ква-
дратном метру стана. То није
могуће, јер је током претход-
не грејне сезоне било топло
време и „Грејање” је оствари-
ло приход који је око 100 ми-
лиона динара био већи од
расхода. То се десило као по-
следица лепог времена које је
дуго трајало. Ова зима је још
топлија и може се очекивати
да потрошња гаса буде још
мања него претходне грејне
сезоне. Та уштеда треба да
компензује поскупљење гаса и
нема никаквог разлога за по-
већања цена услуга „Грејања”
– изјавио је Патић.

Одговарајући на питања
новинара о томе шта ће пред-
узети панчевачка локална
власт након поскупљења гре-
јања у Београду и више дру-
гих градова због нових цена
гаса, рекао је да ће Градско
веће упутити иницијативу
Надзорном одбору ЈКП-а
„Грејање”. У њој ће бити за-
тражено да се преиспита цена
киловата топлотне енергије
да би се у идућу грејну сезону
ушло с ценом која „Грејању”
не би правила дугове, а за гра-
ђане би била реалнија.

АТП ЗАДОВОЉАН ПРИХОДИМА ОД ОГЛАШАВАЊА НА БИЛБОРДИМА

Додатна зарада добродошла

Патић: Забуна је била оправдана



УПОЗОРЕЊЕ ИЗ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
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Бивши супружници
не успевају да
се договоре ни око
ситница

Све чешће испаштају
деца

Нада Кузмановић Томушило-
вић, супервизор у Центру за
социјални рад, изјавила је да
су у последње време све че-
шћи компликовани разводи
који трају дуго и завршавају
се уз велике сукобе и свађе
јер бивши супружници не мо-
гу да се договоре ни око сит-
ница. 

Она је нагласила да су по-
себни проблеми то што у Пан-
чеву већ годинама нема брач-
ног саветовалишта у коме би
посвађани супружници могли
да потраже помоћ стручњака,
као и то што се често дешава
да испаштају деца.

– Не могу да кажем да се
повећава број развода, али је
све више бивших супружника
који не успевају да се споразу-
меју, због чега разводи у та-
квим ситуацијама трају јако
дуго, па и годинама. Међусоб-
ни односи некадашњих брач-
них другова се додатно ком-
пликују уколико су имали за-
једничку имовину, па не могу
да се договоре ни око тога. У
таквим случајевима су најве-
ће жртве деца. Нека истражи-
вања која су вршена у свету и
код нас показала су да на раз-
вој деце не утиче пресудно то
да ли живе са оба родитеља
или су они разведени. Кључно
је какви су односи између ро-
дитеља. Није добро ако дете
живи с једним родитељем на-
кон развода, али је подједна-
ко лоше и ако живи са оба ро-
дитеља, а њихови међусобни
односи су лоши, или се свађа-
ју и има породичног насиља.
Ако се родитељи разведу, а ус-

пеју да то заврше споразумно
и без трзавица, онда ће њихо-
ва деца много лакше преболе-
ти ту трауму. Због тога је ште-
та што у Панчеву још не по-
стоји брачно саветовалиште,
јер су у нашем граду доста
развијене друге услуге соци-
јалне заштите – рекла је Нада
Кузмановић Томушиловић.

Она је истакла да је забри-
њавајуће то што бивши супру-
жници често не могу да се до-
говоре око старатељства над
децом и што преко њих поку-
шавају да реше неке нерашчи-
шћене рачуне па се ти споро-
ви завршавају пред судијама.
Према њеним речима, има ро-
дитеља који чак не презају од
тога да оптерећују децу ру-
жним причама о другом роди-
тељу и да га оговарају.

У случајевима када је кому-
никација између родитеља

добра, онда се они сами дого-
варају око тога када ће дете
бити код једног, а када код
другог родитеља. Међутим,
ако не постоје шансе да дође
до компромиса, суд одређује
термине када ће дете одлази-
ти код родитеља коме није по-
верено.

– Нажалост, нису ретки
случајеви да и тада има ве-
ликих проблема па се кон-
такти једног од родитеља од-
вијају, како то ми кажемо, у
контролисаним условима,
односно у просторијама Цен-
тра за социјални рад. Одлуку
о томе такође доносе судије,
по предлогу нашег центра,
када постоје разлози да ро-
дитељ може да буде с дете-
том само у присуству наших
стручњака. Ти термини се
одређују обично једном не-
дељно, у трајању од два сата.

У Центру имамо просторије
које смо покушали да прила-
годимо за ту сврху, па смо
донели играчке, бојице и
блокове да деци не буде до-
садно. Добро је што током
таквих сусрета виђамо роди-
теље који се труде и дају све
од себе да контакт с дететом
буде што пријатнији, али,
нажалост, има и родитеља
који се чак и у нашем прису-
ству свађају. Важно је рећи
да су сусрети родитеља с де-
цом у нашим просторијама
само привремено решење ко-
је траје док се комуникација
родитеља с децом не побољ-
ша и док се не процени да би
њихови контакти без пробле-
ма могли да се одвијају и ван
просторија Центра – закљу-
чила је Нада Кузмановић То-
мушиловић.

М. Глигорић

Због све чешћих страдања
бициклиста на нашим путеви-
ма недавно је предложено да
се у Закон о безбедности у са-
обраћају унесе одредба на
основу које ће они убудуће
док возе морати да носе све-
тлоодбојне прслуке.

Да је та иницијатива оправ-
дана сведочи податак да је то-
ком прошле године у саобра-
ћајним несрећама у Србији
погинуло педесет бициклиста,
а да је велики број њих задо-
био теже или лакше повреде.

Душан Милојков, председ-
ник Клуба љубитеља бици-
клизма „Екватор” из Панчева
и страствени бициклиста који
је тим превозним средством
путовао широм света, изјавио
је да подржава ту иницијати-
ву и додао да је ношење све-
тлоодбојних прслука одавно
уобичајено међу бициклисти-
ма на Западу.

Он је нагласио да љубитељи
превоза на два точка у Србији
морају да воде рачуна о соп-
ственој безбедности јер их, за
разлику од европских држава,
где их уважавају у саобраћају,
овде угрожавају бахати возачи.

ТРЕБА ЛИ БИЦИКЛИСТИ ДА НОСЕ СВЕТЛООДБОЈНЕ ПРСЛУКЕ

Неопходна заштита од бахатих возача

ПАНЧЕВО МЕЂУ ГЛАВНИМ ВЕСТИМА

Пицерија и кафић на
месту бившег логора

Почетком ове недеље гото-
во сви дневни листови и ин-
тернет портали објавили су
текст пренет из једног та-
блоида о томе да се у Пан-
чеву на месту где је током
Другог светског рата био на-
цистички сабирни логор да-
нас налазе кафић и пицери-
ја.

У тексту је цитиран један
историчар из Београда који
је изјавио да је у тој згради,
која је у Панчеву позната
као некадашња Свилара,
већ на почетку Другог свет-
ског рата формиран логор и
да су немачки војници ту
затворили све Јевреје с под-
ручја јужног Баната који су

били лишени слободе у пе-
риоду од августа до септем-
бра 1941. године.

Председник Јеврејске оп-
штине Панчево Давид Мон-
тијас изјавио је поводом то-
га за „Панчевац” да је у Сви-
лару 1941. године био за-
творен велики број Јевреја.
Према његовим речима, то
место је тада било сабирни
логор из кога су немачки
војници одводили мушкар-
це у логор Топовске шупе, а
жене и децу у логор на Ста-
ром сајмишту.

Монтијас је рекао и да су
у ноћи између 14. и 15. ав-
густа 1941. немачки војни-
ци похапсили готово све Је-
вреје који су живели у Пан-
чеву и у другим местима у

јужном Банату и потом их
затворили у Свилару.

– На основу прикупљених
података може се рећи да су
Јевреји који су пре Другог
светског рата живели у Ср-
бији највише страдали у
Панчеву и у јужном Банату.
Подсећам да је више од шест
хиљада њих стрељано на ме-
сту где се данас налази спо-
меник Стратиште, на Јабуч-
ком путу, заједно с још неко-
лико хиљада Срба и Рома.
Због тога сматрам да је не-
примерено да се на месту
где су немачки окупатори
затварали људе само због то-
га што су били друге вере и
националности сада налазе

пицерија и кафић. На зиду
тог објекта данас се налази
спомен-плоча и ту припад-
ници Јеврејске општине по-
времено одржавају комемо-
ративне скупове. Очекујем и
надам се да ће садашња
градска власт у Панчеву ре-
шити проблем Свиларе, јер
је прва предузела конкретне
мере за обезбеђење спомен-
комплекса Стратиште, због
чега заслужује признање.
Хтео бих да кажем и то да
смо захваљујући помоћи ло-
калне власти успели да пре-
уредимо годинама запуште-
но јеврејско гробље и споме-
ник првом Јевреју кога су
нацисти стрељали у Панчеву
– нагласио је Давид Монти-
јас. М. Г.

– Прслуци могу да сметају
током лета због врућине, али
је ипак боље да их носе, пого-
тово ноћу. Не би било потребе
за њима када би се возачи мо-
торних возила односили пре-
ма бициклистима с поштова-
њем. Када то кажем, мислим
да га они заслужују, јер то што
возе бицикл доказује да имају
еколошку свест. Поред тога,
нагласио бих да се Србија раз-
ликује од европских држава и

по томе што код нас има вео-
ма мало бициклистичких ста-
за, а тамо где постоје на њима
се или паркирају аутомобили
или се истоварују угаљ и дрва
или по њима ходају пешаци.
На Западу у већини улица по-
стоје бициклистичке стазе ко-
је су повезане, па бициклисти
слободно могу да возе по њи-
ма и нису у опасности. С дру-
ге стране, немогуће је не спо-
менути то да код нас има мно-

го бициклиста који су немар-
ни док учествују у саобраћају,
возе ноћу и притом су неосве-
тљени. Они заслужују крити-
ке због тога и саобраћајна по-
лиција треба да их кажњава –
истакао је Милојков.

Ненад Кнежевић, такође
члан клуба „Екватор”, подсе-
тио је да је тај клуб пре неко-
лико година организовао про-
тесте у Панчеву због тога што
је полиција кажњавала бици-
клисте који су возили у пе-
шачким зонама у граду.

Он је рекао да су протести
уродили плодом и да више
нема кажњавања, али да се
након тога за панчевачке би-
циклисте мало тога промени-
ло набоље. Као пример навео
је то да се на почетку Тами-
шког моста сада налази знак
да је ту забрањено кретање за
бициклисте, због чега постоји
могућност да их кажњава сао-
браћајна полиција. Такође, на
том мосту током његове ре-
конструкције није направље-
на ниједна бициклистичка
стаза, због чега је вожња на
том месту ризична.

М. Г.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ДРУШТВЕНО 

ДРУШТВАНЦЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4595

Прослава првенствено
због радника

Поштовани господине уред-
ниче нашег листа „Панче-
вац”, у последњем вашем
издању изашао је и текст
под насловом „Друштвено
друштванце”.

На крају текста, на веома
ироничан и слободно може-
мо рећи безобразан начин,
поменуто је и наше преду-
зеће ДВП „Тамиш–Дунав”
Панчево.

Наиме, не знамо чиме се
руководио ваш новинар да
на такав начин пише о једној
прослави сто тридесет треће
годишњице од стварања пан-
чевачко-ковинске водне за-
друге. Напомињемо да се
уважени господин новинар
није ни на тренутак појавио
на прослави. Из тог разлога
сматрамо да то што је напи-
сао, нису његова размишља-
ња о поменутом, већ је на па-
пир вероватно пренео ко-
ментар једне исфрустриране
особе. То не приличи листу
„Панчевац”, а ми запослени
радници то не заслужујемо.

Не постоји предузеће које
се може похвалити постоја-
њем и радом од 1882. годи-
не. Све то време је послова-
ло са завидним успехом, а
за потребе и у корист пољо-
привредних произвођача у

(сада) три општине – Пан-
чеву, Ковачици и Опову.

Нема предузећа које више
уважава старе раднике, пен-
зионере, којих сада има пре-
ко седамдесет. Поменута
прослава, традиција која ни-
шта у себи нема лоше, управо
се због њих и одржава. Ако је
грех то што смо ми запосле-
ни, нас око сто, уприличили
прославу на којој је, поред
нас и пензионера, било и не-
колико гостију, онда нека тај
грех иде на нашу душу.

Ваш новинар није имао
потребу да забележи било
коју од наших активности,
као што су тешке одбране
од поплава 2005. и 2006. го-
дине, помоћ општинама,
суседним водопривредним
предузећима, а прошле го-
дине и Митровици, Шапцу,
Обреновцу, као и издвајање
средстава за угрожене пре-
ко панчевачког Црвеног кр-
ста и новчане помоћи за ле-
чење болесне деце.

Нас запослене и нарочито
пензионере успели сте да по-
вредите, а вама, вашем цење-
ном листу и посебно вашем
новинару нека буде част.

ИO синдиката ДВП 
„Тамиш–Дунав” Панчево

Панчево још увек међу ретким градовима у Србији који немају брачно саветовалиште

Желим да захвалим др Нена-
ду Стојановићу за стручно и
успешно лечење. После крва-
рења хемороида, без претход-
ног познанства, без мита и ко-
рупције, савесно ме је лечио

од запуштеног лечења хемо-
роида и стручно одредио те-
рапију, која се успешно завр-
шила.

Илија Лојпур, пацијент
Марка Кулића 2

На десетој „Шварглијади” у
Локвама значајан успех је по-
стигла позната панчевачка
месара „Бурјан”. У конкурен-
цији десетак екипа „Бурјано-
ва” прерађевина од свињских

изнутрица проглашена је нај-
бољом. 

То не треба превише да чу-
ди будући да је шваргла један
од препознатљивих „Бурјано-
вих” производа. Ј. Ф.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДИРЕКТОРУ БОЛНИЦЕ

Захвалност др Стојановићу
НА ТАКМИЧЕЊУ У ЛОКВАМА

„Бурјан” победио
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Поводом изјава самозваног
председника Скупштине МЗ
Јабука Драгана Апостолског
на тему демократичности, же-
лим да кажем следеће: он је
употребом мог потписа у свр-
ху за коју није дат, учинио
кривично дело фалсификова-
ња исправа, јер је белилом ис-
правио датум. Потпис је дат у
мају прошле године, а Апо-
столски га је користио након
пар месеци, као и 14. јануара
2015. Тада ми је била крсна
слава, па се питам да ли би не-

ко сазивао било какав саста-
нак баш тог дана.

Апостолски гледа само свој
интерес, а не, како тврди, инте-
рес села, и то се огледа у следе-
ћем: у мандату претходног ди-
ректора ЈКП-а „Вод-ком” Вла-
димира Станоевског, кога зду-
шно брани, добио је радно ме-
сто по свом укусу, с платом ве-
ћом од десет хиљада динара,
што му по закону не припада.
Тада му је предузеће платило
изгубљени судски спор аконто
награда које је, као председник
синдиката, сам себи доделио,
не марећи за друге раднике. У
то време је долазио само по
подне, иако се зна да „Вод-ком”
тек повремено има потребе за
рад у другој смени. Од бившег
директора је добио и 32.000 ди-

нара у виду помоћи за случај
болести, што није поткрепио
никаквим медицинским доку-
ментима, нити званичном мол-
бом. Трошена су средства и за
лично чашћавање.

Штитио је Апостолски ди-
ректора Станоевског, који му је
опростио и дугове од 17.500
динара, као и фамилији и при-
јатељима. Као тадашњи пред-
седник Управног одбора „Вод-
кома”, Апостолски је, у догово-
ру са Станоевским, признао
бившем директору право да из-
врши наплату од сопственог
предузећа. Тужилац је био Ста-
ноевски, а тужени „Вод-ком”.

Апостолски једино зна да
подноси пријаве против свог
предузећа, дезинформише
грађане о квалитету воде, апе-

лује на њих да не плаћају ко-
муналне услуге и тиме прак-
тично ради против свог преду-
зећа и села. Чак је и у Тамиш
бацао рачуне за наплату, а ка-
ква је то демократичност, не-
ка грађани сами процене.

Јовица Анђеловски
Тамишка 42, Јабука

Нови председник новосељан-
ске Скупштине МЗ Славе Бо-
јаџиевски (1981) завршио је
Архитектонски факултет на
Београдском универзитету, а
тренутно је сувласник једног
пројектног бироа. Двапут је
биран у локалну Месну скуп-
штину, и то као члан ДСС-а.
Крајем 2012. године ступио је
на дужност помоћника градо-
начелника за урбанизам. Бу-
дући да с те позиције коорди-
нира рад на изради планских
докумената, битно је допри-
нео да она приоритетно буду
израђена за насељена места.

На питање зашто се након
оставке његовог претходника
толико чекало са избором но-
вог првог човека Новог Села,
Бојаџиевски је одговорио:

– Мислим да је Предраг
Шкаљак био најбоље могуће
решење за председника, јер је
себе апсолутно давао за оп-
шти интерес. Након његове
оставке постављало се питање

да ли би ико од нас преоста-
лих могао да, бар приближно
добро, обавља ту незахвалну
волонтерску функцију. Након
извесног периода и уверавања
новосељанских одборника и
посланика да ћу од њих доби-
ти апсолутну подршку, ипак
сам прихватио место првог
човека новосељанске скуп-
штине.

Бојаџиевском је жеља да
планиране инвестиције што
пре буду реализоване.

– Ради се о асфалтирању
Улице братства и јединства,
наткривању сеоске пијаце, као
и о припреми пројектне доку-
ментације за изградњу капеле
и почетку изградње тог објек-
та на православном гробљу.
Недопустиво је да у 21. веку
посмртне поворке пролазе
кроз село и заустављају сао-
браћај и на међународном пу-
ту. Поред тога, надам се да ће-
мо у договору с Дирекцијом за
изградњу и уређење Панчева

поставити гребани асфалт у
још неколико мањих улица. С
друге стране, дугорочно гле-
дано, потребно што пре ре-
конструисати водоводне мре-
же заменом азбестних цеви
пластичним цевима, изгради-
ти постројења за производњу
воде, завршити преосталих
тридесетак одсто канализаци-

оне мреже, као и унапредити
пречисни систем „мокро по-
ље” и асфалтирати престале
улице. Предвидели смо и неке
привредне зоне које су преду-
слов за запошљавање наших
суграђана, а жеља нам је и да
наше јавно комунално преду-
зеће настави да функционише
самостално – истакао је нови
председник.

Нажалост, сеоске месне за-
једнице немају ни приближно
исте ингеренције као некад...

– Након посете државног
ревизора утицај представника
грађана са села на креирање
буџета сведен је на минимум.
Уз то, и износ средстава пред-
виђених за насељена места
драстично је умањен, а већи
део њих је неизвестан будући
да је за много тога, пре свега у
области културе и спорта, по-
требно проћи на конкурсу,
што нам нико не може гаран-
товати – закључује председ-
ник Скупштине МЗ.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Пону-
де прикупљене поступком
јавне набавке за извођење
радова на асфалтирању де-
лова улица Соње Маринко-
вић и Бранка Радичевића
биће отворене у среду, 18.
фебруара. Представа „У по-
ходе школама”, која је била
заказана за петак, 6. фебру-
ар, одложена је до даљег.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Одбор
за обележавање 250 година
од настанка Новог Села
оформљен је у среду, 11.
фебруара. Промоција књи-
ге Немање Ротара под нази-
вом „Сутрадан после де-
тињства” одржана је у уто-
рак, 10. фебруара, у Дому
културе. О овој романсира-
ној биографији Мирослава
Мике Антића говорио је
Гојко Божовић, директор
издавачке куће „Архипе-
лаг”, уз пратњу Мирослава
Ђордана на гитари. Орке-
стар Дома културе ће на-
редног викенда наступити у
словеначком Новом Месту.

ДДооллооввоо:: Некадашња зграда
„Тргопродукта” урушила се у
ноћи између 5. и 6. фебруара.
Огранак Црвеног крста на-
ставиће циклус зимских еду-
кација у четвртак, 12. фебру-
ара, од 18 сати, предавањем
нутриционисте. Седамнаеста
„Винаријада” биће окончана
у суботу, 14. фебруара, дегу-
стацијом на пијачном тргу,
обиласком винограда и завр-
шном вечером. Истог дана
од 10 сати Стручњаци из Ин-
ститута „Тамиш” приредиће
нову трибину за пољопри-
вреднике.

ГГллооггооњњ::  Предавање о здра-
вој исхрани уз коришћење
самониклог биља из приро-
де, под називом „Сунчева
трпеза”, биће одржано у че-
твртак, 19. фебруара, од 19
сати, у Дому културе.

ИИввааннооввоо:: Поводом почетка
ускршњег поста у суботу,
14. фебруара, од 16 сати, у
Дому културе биће прире-
ђен дечји маскенбал под
називом „машкаре” или

„фаршанге”. Наредног дана
у поподневним часовима
МКУД „Боназ Шандор”
приредиће чајанку.

ЈЈааббууккаа:: Савет за здравство
СНС-а одржао је трибину о
важности превентиве у
спречавању болести, а гово-
рили су доктори специјали-
сти Милан Тепшић, Слобо-
дан Овука, Душан Малић,
Горан Симоновић и Пре-
драг Малић. Представа под
називом „Оздравила лиси-
ца” биће изведена у петак,
13. фебруара, од 9.30, у До-
му културе. На истом месту
ће у среду, 18. фебруара, од
18 сати, бити одржан хума-
нитарни концерт на којем
ће учествовати бројни му-
зичари. Улаз је слободан, а
биће постављена кутија за
добровољни прилог за по-
моћ људима с поплављених
подручја у Македонији.

ККааччааррееввоо:: Двадесет осма
„Светска сланинијада” биће
отворена у четвртак, 12. фе-
бруара, у 12 сати, а затворе-
на у недељу, 15. фебруара, у
вечерњим часовима.

ООммоољљииццаа::  У оквиру зимске
школе за пољопривреднике
у Дому културе у среду, 11.
фебруара, Институт „Земун
Поље” одржао је предавање.

ССттааррччееввоо:: Аматерско позори-
ште Дома културе извело је
представу у суботу, 6. фебру-
ара, у Угљевику (Република
Српска). У организацији ло-
калног пчеларског друштва,
у среду, 4. фебруара, у свеча-
ној сали Месне заједнице би-
ло је речи о условима за про-
дају меда у Италији, а седам
дана касније одржана је три-
бина о припреми пчелињих
заједница за пролећну (ба-
гремову) пашу.
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СЕЛО

Доловцима 
неупоредиво 
више него лани

„Текуће” 
преживљавање 
у Брестовцу

Почела је нова буџетска годи-
на, а умањење новца у град-
ској каси рефлектовало се и
на износе намењене сеоским
месним заједницама. Свима
је припало мање него лани, с
напоменом да та рестрикција
није баш код свих на истом
нивоу.

Качаревачки тротоари
За разлику од протекле годи-
не, Доловци ће, како ствари
стоје, имати разлога за ра-
дост. Председник њихове ме-
сне скупштине Бранислав Па-
влов наводи да ће његови су-
грађани моћи да рачунају на
неколико прилично великих
инвестиција, а у виду текућих
трансфера припало им је
5.074.225 динара.

– Очекујемо асфалтирање
Улице победе у дужини од
1.040 метара, за шта је обезбе-
ђено 13.500.000 динара. Град-
ски водовод је доведен у село
и требало би да мрежа крене
према подстаници. У плану је
и реновирање амбуланте, за
коју је окончана јавна набав-
ка. Од новца из текућих тран-
сфера урадићемо нови пар-
кинг у Улици И. Л. Рибара,
преко пута Дома култура, са-
нираћемо и паркинг наспрам

ЧЕЛНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА О ОВОГОДИШЊЕМ БУЏЕТУ

(НЕ)ЗАДОВОЉСТВО У УСЛОВИМА КРИЗЕ

ППРРЕЕДДССТТААВВЉЉААММОО  ННООВВЕЕ ППРРЕЕДДССЕЕДДННИИККЕЕ  ССККУУППШШТТИИННАА  ММЗЗ    ННООВВОО ССЕЕЛЛОО  ––  ССЛЛААВВЕЕ ББООЈЈААЏЏИИЕЕВВССККИИ

УСПЕХ СТАРЧЕВАЧКИХ ИЗВИЂАЧА

Скаути из „Надела”
одлично певају

велике цркве, а у плану су и
насипања улица шљунком.
Отворена је и јавна набавка за
изградњу спортског центра у
долини, за шта је пројектова-
на сума од осам милиона ди-
нара – истакао је Павлов.

Качаревци су, с обзиром на
тешку економску ситуацију,
задовољни финансијама из-
двојеним из градског буџета.
Председник локалне скуп-
штине Бранко Бокун истиче
да је обезбеђено 14.400.000
динара за тротоаре у улицама
4. октобра и Народног фронта
(од центра до гробља).

– Из текућих трансфера у
износу од 6.811.130 динара
одвојили смо милион за наста-
вак реконструкције зграде До-
ма омладине, као и 500.000 за
пројекте асфалтирања Вино-
градарске и још неколико ма-
њих улица. Ту је и око 500.000
за старање о СРЦ-у „Језеро”, за
проширење стадиона „Једин-
ства” – 400.000, као и за одр-

жавање коловоза – 300.000 и
биваторијума – 700.000 дина-
ра – рекао је Бокун.

Старчевачко унапређивање
Из године у годину буџет Ме-
сне заједнице Старчево није
стабилан услед економске кри-
зе, административних промена
у начину реализације одобре-
них средстава, али и политич-
ких околности. Према речима
члана месне скупштине Петра
Андрејића, у таквом окружењу
тешко је реално планирати
развојне активности.

– У складу са Стратегијом
развоја Старчева за период
2008–2020. године, Месна за-
једница се труди да омогући
одговарајуће комунално уре-
ђење насеља. Након пуштања
у рад 50 километара канали-
зационе мреже и пречистача
отпадних вода, заокружено је
велико поглавље у инсталира-
њу комуналне инфраструкту-
ре, па сада следи одржавање и

Први велики скуп извиђача
одржан је почетком фебруа-
ра у београдској дворани
„Шумице”, на већ традицио-
налној манифестацији под
називом „Извиђачи певају”.
Том приликом се окупило
више од петсто скаута из пре-
ко двадесет одреда из Србије.

Тамо је, поред осталих,
био заступљен и старчевач-
ки Одред извиђача „Надел”,
и то у све три старосне кате-
горије. Ни успех није изо-
стао, па су млађи скаути
(полетарци и извиђачи)
освојили треће место, док

су најстарији (брђани) били
најбољи у својој конкурен-
цији. Вреди истаћи и то да
је Данијела Јајић, васпита-
чица и дугогодишњи стар-
чевачки извиђач, имала
част да најбољој екипи по-
летараца и пчелица уручи
велику пињату у облику
нинџа корњаче, што је децу
обрадовало више од побед-
ничког пехара.

Домаћин ове манифеста-
ције био је Одред извиђача
„Свети Сава” из Београда,
који ће се ускоро побрати-
мити са Старчевцима.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Да ли ће асфалт победити калдрму у Улици победе?

Приоритета много, ингеренција и новца премало

Страну припремио

Јордан
Филиповић

унапређивање постојеће. С
тим у вези, ове године биће
дограђене или реконструиса-
не деонице Ритске и Вршачке
улице и Улице Николе Тесле.
Близу смо добијања грађевин-
ске дозволе за наставак уређе-
ња Трга неолита, тачније пи-
јачног платоа, а радове очеку-
јемо у првој половини године
– навео је Андрејић.

Старчевци су свесни тога да
без пројеката нема могућности
за добијање средстава за реали-
зацију, па припремају докумен-
тацију за даље санирање путне
мреже, као и за реконструкцију
парка. Текући трансфери у из-
носу од седам милиона динара
биће усмерени на пуко одржа-
вање виталности система. 

Председник Скупштине МЗ
Брестовац Сава Ђурић сматра
да 9.500.000 „капиталног”
новца одговара њиховим по-
требама.

– То ћемо употребити за ас-
фалтирање улица Сутјеске, Со-
ње Маринковић и Змај Јовинe.
Међутим, износ текућих тран-
сфера од непуна два и по ми-
лиона готово је поражавајући,
а то је за 20 одсто мање него
лани. Питање је да ли ће бити
довољно и за намиривање ра-
чуна за струју, воду и основне
комуналије, а средства за ре-
презентацију и путне трошкове
смо у потпуности укинули –
напоменуо је Ђурић. 

У наредном броју ће и пре-
остали челници сеоских ме-
сних заједница изразити сво-
ја мишљења о овогодишњем
буџету.

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ С ЈАБУЧКОМ СВАКОДНЕВИЦОМ

Злоупотребе под причом о демократији?
ИИССППРРААВВККАА

У тексту из броја 4595 под

насловом „Реч само о лич-

ним интересима” грешком

новинара је уместо Влади-

мир (Станоевски) написа-

но Драган.



ДДРРУУГГИИ  ННИИВВОО  ССААРРААДДЊЊЕЕ

Камерном музицирању се у МШ „Јован Бандур” поклања

велика пажња, тако да не изненађују одлични резултати

које на разним такмичењима постижу панчевачки ансам-

бли. Професори мр Ненад Мирић и мр Вера Царина су то-

ком последњих 15 година, у сарадњи с другим наставници-

ма и професорима, успели да изграде изузетно јак одсек за

камерно музицирање.

– У почетку ученици нису волели да буду код нас да би

мање радили, а сада они сами показују иницијативу за ка-

мерно музицирање, проналазе композиције које желе да

свирају... Може се рећи да смо успели да остваримо други

ниво сарадње с децом – објаснила је мр Вера Царина.У књижари Културног центра
Панчева у среду, 18. фебруара,
у 19 сати, биће представљен
нови роман нашег суграђанина
Даниела Ковача – „Клара или
лексикон минималног живо-
та”. То дело на један чудан, ди-
лановски начин говори о љу-
бавној причи Кларе и Реналда.

„Од њиховог првог, роман-
тичног и мистериозног сусре-
та на улици, па до самог краја,
аутор ове књиге ће нам мо-
дерним и несвакидашњим
приповедањем отворити врата

у интимни свет осећања и ми-
сли једног заљубљеног пара,
који можда живи међу нама и
једнако покушава да емоција-
ма у свом односу од сивила
свакодневице направи свој
свет магије”, наводи се у наја-
ви овог догађаја.

Даниел Ковач је писац, ги-
тариста (члан је бендова „Јар-
боли” и „Јесењи оркестар”),
цртач и електроинжењер. До-
сад је објавио књиге: „Логика
реке, пруге и отпада”, „Цар-
ство” и „Узводни блуз”.

Учешће 18 ансамбала
из Ваљева, Београда,
Зрењанина и Панчева

Због чега је све 
значајно неговати 
камерну музику

Пето такмичење „Мита Топа-
ловић” за камерне саставе
одржано је у Музичкој школи
„Јован Бандур” у суботу, 7.
фебруара, и трајало је од 11
до 18.30. Љубитељима камер-
не музике представили су се
млади таленти из музичких
школа из Ваљева, Београда,
Зрењанина и Панчева, а реч је
заправо о 18 ансамбала са 58
чланова, од којих је једна по-
ловина из основних, а друга
из средњих музичких школа.

Према речима мр Вере Ца-
рине, председнице стручног ве-
ћа за камерно музицирање при
панчевачкој музичкој школи,
за такмичење се ове године
пријавило мање учесника, што
је највероватније повезано с ло-
шом финансијском ситуацијом
у земљи, јер организовање до-
ласка ансамбала може бити ве-
лики издатак за школе и роди-
теље. Уз то, она је приметила да
се у музичким школама врло
мало негује камерно музицира-
ње, иако је оно, поред соли-
стичког свирања, један од нај-
важнијих начина музицирања
и изузетно важан сегмент му-
зичког образовања.

– Солистичко свирање под-
разумева много слободе и ин-

Препустите се опојним
причама неустрашиве Ше-
херезаде, упознајте краља
Шахријара и запловите у
егзотичне пределе Индије
и Индокине у новој, несва-
кидашњој верзији чувене
приповести.

Након што је открио не-
верство своје жене, окрутни
краљ Шахријар захтевао је
да му сваке ноћи доводе по
једну девојку, којој би оду-
зимао невиност и ујутру је
слао у смрт. Упркос гневу
његових поданика, у чијим
срцима је тињало семе по-
буне, краљ Шахријар је на-
стављао свој крвави пир.
Лепа Шехерезада, кћи кра-
љевог везира, одређена је да
буде краљева следећа неве-
ста. Мудра лепотица је убр-
зо сковала план како би
стала на пут несрећи: краљу

је сваке ноћи приповедала
по једну причу која је увек
пред зору достизала драма-
тични врхунац. Обузет ра-
дозналошћу, краљ је оста-
вљао Шехерезаду у животу
чекајући с нестрпљењем да
причу приведе крају.
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Субота, 14. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра:

концерт бенда „Неверне бебе”.

Среда, 18. фебруар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт

наше суграђанке Милене Томић (клавир, клавијатуре), под

називом „Плаво четвртком”. Репертоар ће обухватати рег-

тајм, рани џез, блуз и џез стандарде.

Књижевност

Четвртак, 12. фебруар, 19.30, Градска библиотека: Центар

за таленте организује представљање монографије „Краље-

вина Југославија и Дунав. Дунавска политика југословен-

ске краљевине 1918–1944” др Милана Гулића, научног са-

радника Института за савремену историју у Београду.

Среда, 18. фебруар, 19 сати, књижара Културног центра:

представљање романа „Клара и лексикон минималног жи-

вота” Даниела Ковача.

Представе

Уторак, 17. фебруар, 20 сати, „Аполо”: комедија „Арт” Ја-

смине Резе, у режији Владана Ђурковића.

Уторак, 17. фебруар, 19.30, Културни центар: представа „Би-

теф театра” „Чехов је Толстоју рекао збогом” Мира Гаврана.

Среда, 18. фебруар, 21 сат, „Аполо”: стендап шоу „Кај,

бре?” Марине Орсаг и Александра Перишића.

Изложбе

Среда, 18. фебруар, 19 сати, Народни музеј: изложба ико-

на нашег суграђанина Александра Алимпића.

Програм за децу

Петак, 13. фебруар, 17.30, дворана Културног центра: до-

дела награда учесницима „Сашине поетске ствараонице”.

Субота, 14. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:

представа за децу „Чаробњак из Оза” Л. Френка Баума деч-

је позоришне сцене „Пођи туда...” КЦП-а.

Среда, 18. фебруар, 12 и 17 сати, дворана Културног цен-

тра: представа за децу „Центар света и планета”.

Тематски догађаји

Четвртак, 12. фебруар, 15 сати, мала сала Градске управе:

представљање европског програма финансирања „Хори-

зонт четвртком”.

Културни телекс

„Хиљаду и једна ноћ”
Ханана ел Шејха

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА „МИТА ТОПАЛОВИЋ”

ЛЕПОТА ЗАЈЕДНИЧКОГ МУЗИЦИРАЊА

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

Два читаоца који до среде, 18. фебруара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта најлакше успева да побуди вашу радозна-
лост?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хи-
љаду и једна ноћ” Ханана ел Шејха. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

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

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

школцима се посебно истакао
дуо „Орфеј” из МШ „Јосиф
Маринковић” из Зрењанина,
који је понео титулу лауреата,
као и дуо „Анонимус” из МШ
„Ватрослав Лисински” из Бео-
града, са сто освојених поена.

Сама манифестација „Мита
Топаловић” одличан је увод у
Републичко такмичење које
предстоји, а за саме музичаре
је то, како је рекла мр Вера
Царина, начин да увиде на
ком су нивоу.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

МАМИЦА 20.00 20.00

Загрепчанка Марина Орсаг и
Београђанин Александар Пе-
ришић извешће стендап шоу
симболичног назива „Кај,
бре?” у среду, 18. фебруара, од
21 сат, у дворани „Аполо”. То
је спој најбољих фора ово дво-

је комичара, с посебним на-
гласком на српско-хрватске
односе двадесетак година на-
кон распада Југославије.

Улазница стаје 200 динара и
може се купити на билетарници
Културног центра Панчева.

У дворани „Аполо” у уторак,
17. фебруара, од 20 сати, биће
изведена комедија „Арт” Ја-
смине Резе, у режији Владана
Ђурковића, у којој играју Ива-
на Дудић, Бранкица Себасти-
јановић и Анита Стојадино-
вић. Реч је о комаду који се
већ двадесет година игра ши-
ром света. Оригинална прича
је написана за три мушкарца,
чије се пријатељство доведе у
сумњу када један од њих за ве-

лику суму новца купи једно
бело платно и у њему препо-
зна врхунац савременог ли-
ковног стваралаштва. Ова
представа се разликује од
осталих по томе што је носе
три пријатељице, чиме је
отворен нови начин читања
наведеног комада.

Улазница се може се купи-
ти на билетарници Културног
центра Панчева и стаје 200
динара.

ПРЕДСТАВА „АРТ” ЈАСМИНЕ РЕЗЕ

Уметност, пријатељство,
истине и лажи

Представа „Чехов је Толстоју
рекао збогом” Мира Гаврана, у
извођењу „Битеф театра”, игра
у уторак, 17. фебруара, од
19.30, у дворани Културног
центра. Комад је режирао Ир-
фан Менсур, а улоге тумаче
Предраг Ејдус, Јасмина Вечан-
ски, Хана Селимовић и Иван
Ђорђевић. Радња драме се од-
вија у Јасној Пољани 1890. го-

дине приликом сусрета Тол-
стоја и Чехова, чему прису-
ствују и њихове супруге. Драма
се дели на више нивоа. Један
ниво је однос младог и старог
писца – што је уједно и прича
о старом и новом у уметности.
Други ниво је однос мушкарца
и жене у браку, а трећи ниво је
супротстављање племенитости
и самољубља.

ПРЕДСТАВА „БИТЕФ ТЕАТРА” У КЦП-у

Сусрет у Јасној Пољани

За учеснике је ова манифестација прилика да покажу своје свирачко умеће

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

дивидуалности у извођењу.
Међутим, у пракси се ретко
дешава да неко од музичара
успе као солиста и, у сушти-
ни, већина њих свира у орке-
стрима или ансамблима. Тре-
ба научити децу да чују изво-
ђаче до себе, ускладе се са
осталима и заједнички креи-
рају и динамику, и темпо, и
све оно што чини музику, те
да изнесу заједничко распо-
ложење поводом неке компо-
зиције. А то уопште није лако
– рекла је мр Вера Царина.

О квалитету извођења уче-
сника петог такмичења „Мита
Топаловић” изјашњавао се
стручни жири (посебан за сва-
ку од четири категорије, пре-
ма узрасту), а председници

жирија били су мр Ненад Ми-
рић (за основну школу) и по-
менута мр Вера Царина (за
средњу школу).

Лауреатом за основну школу
проглашен је Дувачки квинтет
„Петица” МШ „Јован Бандур”,
а максималан број поена осво-
јили су и: трио „Дечица” МШ
„Јован Бандур”, септет „Флау-
тисимо” МШ „Живорад Грбић”
из Ваљева, те ансамбл „Бим и
бум плус” из панчевачке му-
зичке школе. Међу средњо-

ГОСТУЈЕ ДАНИЕЛ КОВАЧ

Клара и лексикон 
минималног живота

СТЕНДАП У „АПОЛУ”

Шоу „Кај, бре?”

Наша суграђанка др Јелена
Ангеловски и проф. др Ду-
бравка Ђурић одржаће преда-
вање и дискусију на тему
„Женски субјект у савреме-
ној/новој поезији” у Дому кул-
туре „Студентски град”
(ДКСГ) у Београду у четвртак,
12. фебруара, у 20 сати. Том
приликом биће речи о субјек-

ту, који је изразито граматич-
ки мушког рода, али се може
трансформисати у нешто дру-
го, било да долази од песника,
било од песникиње. Једна од
тема биће и историјски и са-
времени контекст женских
гласова, који су имали пре-
судну улогу у формирању нове
поезије.

ПРЕДАВАЊЕ У БЕОГРАДСКОМ ДКСГ-у

Женски субјект 
у поезији



Дечја представа „Весело по-
зорје” коју су приредили
глумци Позоришта на Терази-
јама Наташа Балог и Веселин
Стијовић (уједно и редитељ
комада) изведена је у дворани
„Аполо” у уторак, 10. фебруа-
ра. Због великог интересовања
је одиграна два пута заредом.

Представа обухвата сцене
из дела тројице наших коме-

диографа – Стевана Сремца
(„Поп Ћира и поп Спира”),
Бранислава Нушића (једно-
чинка „Милан и Марица”) и
Бранка Ћопића („Доживљаји
Николетине Бурсаћа”). Пре
сваке од њих глумци су пу-
блику упознали са аутором и
његовим делом, које су потом
изводили на сцени, облачили
костиме, шминкали се, учили
децу како да се понашају у по-
зоришту... Најзанимљивије за
малишане било је то што су и
сами учествовали у представи
и помагали глумцима. Најви-
ше су уживали у атрактивној

љубавној сцени за децу изме-
ђу девојчице Марице и дечака
Милана.

– За добру представу су по-
требни добар текст, добри
глумци и добра публика. Кроз
„Весело позорје”, поред тога
што демистификујемо позори-
ште, то јест како се прави нека
улога, како се глумци спремају
за њу и како се костимирају,

ми заправо желимо да промо-
вишемо моралне вредности за
које мислим да су, нажалост,
изгубљене – рекла је Наташа
Балог.

„Весело позорје” се игра већ
двадесет година и до сада га је
видело много деце.

– Овај комад играмо и по ма-
лим местима и јако малим се-
лима у којима деца немају при-
лику да оду у позориште. Због
тога ову представу сматрамо
нашом мисијом да тој деци
приближимо позориште и кул-
туру – истакла је Наташа Балог.

М. М.

Школа цртања Дома омладине
угостила је прошлог петка, 6.
фебруара, Бранка Ђукића, ли-
ковног уметника и покретача
интернационалног стрип-часо-
писа „Стриполис”. Разговор с
њим је водио Борис Станић,
уредник ликовног програма
Дома омладине и уметник који
води ту школу цртања. Како се
могло чути, оснивање „Стрипо-
лиса” учинило је активнијом
целу зрењанинску стрип-сце-
ну, па се у том граду сваке го-
дине организује фестивал
стрипа, с мноштвом радиони-
ца, изложби и школица стрипа.

Овај часопис почива на иде-
ји објављивања стрипова по-
себне ликовне поетике најзна-
чајнијих савремених светских
аутора. Иако споља делује као
да је за такав подухват потреб-
но изузетно много новца, ис-
поставило се да су довољни
Ђукићево изузетно познавање
стрипа и његов огроман енту-
зијазам. Он је рекао како се
није либио да путем имејла
контактира с неким од најзна-
чајнијих светских стрип-ауто-
ра и да се с њима договори да
у зрењанинском листу објаве
радове без новчане надокнаде.

Тако се на страницама „Стри-
полиса” могу видети дела ау-
тора као што су Силвио Каде-
ло, Виторио Ђардино, Карлос
Нине, Карлос Гименез, Јуко
Шимицу, Точ Феч и други.

„Стриполис” излази једном
годишње, а његов издавач је
зрењанински Културни цен-
тар. Упркос финансијској по-
дршци локалне самоуправе и
АП Војводине, Ђукић каже да
се све око часописа на крају
сведе на волонтерски рад.

Стрип је за Ђукића фасци-
нантан одмалена, међутим,
када је реч о његовом лич-
ном стваралаштву, он сада
много успешније комуници-
ра с цртежом. Тачније, овај
уметник не ради стрипове,
али његови цртежи имају
снажан стрипски идиом.
Стрип је, према његовим ре-
чима, спајање више медија,
док цртеж или слика подра-
зумевају сажимање свега у
једном оквиру.

Изложба неколико хиљада
његових цртежа која је у но-
вембру била отворена у СКЦ-у
у Београду привукла је пажњу
стручне јавности. Он је у Пан-
чеву објаснио да је већина тих
радова настала током и након
тешке болести, због које није
имао превише могућности да
се креће, те је већину портре-
та и аутопортрета урадио по
фотографијама из часописа и
с „Фејсбука”.

Четвртак, 12. фебруар 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 18. фебруара, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Који је најсулудији план који неко мо-
же да направи?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Болно растојање” Софи Ханe. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Бранислав Радовановић,

уредник дечјег 

програма КЦП-а

ЛЛИИЧЧННООССТТ:: Панчевачка
дама с београдском адре-
сом др Душанка Јовичић,
педијатар у Диспанзеру
за предшколску децу.
Прошле године сам је
предложио за Новембар-
ску награду града Панче-
ва јер је даноноћно одана
„својој” деци. Релевантни
чиниоци су се сложили
да је предлог одличан и
готово сви су били за ту
идеју, а онда се десила
препрека техничке природе.
Наиме, иако деценијама ле-
чи децу Панчеваца, Душан-
ки у личној карти пише да
живи у Београду, што није по
пропозицијама Новембарске
награде. У сваком случају,
хвала јој у име свих презадо-
вољних родитеља и деце.

ФФИИЛЛММ::  Најновије остварење
мексичког визионара Алек-
сандра Гонзалеса Ињаритуа
„Бирдмен” филмофили су ду-
го чекали. Неке је одувао, неке
друге не, а ја спадам у ову пр-
ву групу и јако ћу се радовати
док гледам доделу „Оскара”.

ППРРЕЕДДССТТААВВАА  „Догвил” по
мотивима истоименог кла-
сика Ларса фон Трира, у ре-
жији Кокана Младеновића.

Радња комада је измештена
из Догвила у Београд на во-
ди, смело, другачије и отре-
жњујуће. Културни центар
Панчева је партнер у реали-
зацији ове представе.

ППЕЕССММАА која ми не излази из
главе „Ако станемо ту” бенда
„Артан Лили” последњи је
сингл са деби-албума наве-
деног састава. Ова четворка
нам поручује: „Нека љубав
вуче ствари, нема лове, ал’ не
мари, ионако све што вреди,
лова не може да среди...”

ВВИИЗЗУУЕЕЛЛННАА  УУММЕЕТТННООССТТ::
„Уједињене мртве нације”
сликара Ивана Грубанова,
нашег суграђанина. Овим
пројектом Грубанов ће пред-
стављати Србију на 56. Бије-
налу у Венецији.

Нека љубав вуче ствари

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

www.pancevac-online.rs

Наоми Џенкинс је пре три
године доживела нешто
страшно – толико језиво да
се није усудила никоме о
томе да прича.

Сада поново има тајну –
страсно је заљубљена у Ро-
берта Хауорта, ожењеног
човека. Када Роберт неста-
не без икаквог трага, Наоми
је убеђена да му се нешто
лоше догодило. Полиција
пак сумња у то, поготово на-
кон што добије уверења од
његове супруге да је он на
путу и да је сасвим добро.

Потпуно очајна и без на-
чина да га пронађе, Наоми
смишља сулуди план. Ако
не може да убеди полицију
да је Роберт у опасности,
можда може да их убеди да
он представља опасност за
друге, да је Роберт опасан
злочинац. Онда ће морати

да га траже, и то хитно. На-
оми зна и како да до дета-
ља опише поступке психо-
пате – довољно је само да
загребе по сећању на своју
дуго потискивану трауму
из прошлости.

„Болно растојање”
Софи Ханe

ПРЕДСТАВЉАЊЕ „СТРИПОЛИСА”

Трагање за посебном
ликовношћу стрипа

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗОЛТАН БИСАК, ФОТОГРАФ

ИНДИЈА ИЛИТИ ЖИВОТНА РАДОСТ
УПРКОС СИРОМАШТВУ

да виде много тога. Они пла-
нирају заједничку изложбу у
Београду, а сам Бисак намера-
ва да своје фотографије из
Индије најпре представи пан-
чевачкој публици.

Он је на тај конкурс послао
фотографију на којој се види
уснула девојчица с мачком у ба-
натској соби удешеној „по ста-
рински”. Како је рекао, та сцена
је изрежирана и оваплоћује ње-
гово сећање на детињство.

Награда конкурса „Индија-
србија” није једина коју је он
освојио. Поред много њих, на-
ведимо само да га је Фото-са-
вез Србије прогласио једним
од десет најуспешнијих фото-
графа у нашој земљи у 2014.
години. Највише успеха досад
је, како каже, имао с фотогра-
фијама природе, али он ипак
највише воли да фотографи-

ше људе, тачније портрете и
сцене из свакодневног живо-
та. Када се имају у виду сви
његови успеси, изненађује ин-
формација да се фотографи-
јом бави тек неколико година.

– Апарат сам купио 2007. го-
дине, и то више за фотографи-
сање породице него што сам
ово планирао. За уметничку
фотографију сам се заинтере-
совао захваљујући колеги Пе-
тру Василчину. Најпре сам фо-
тографисао природу, јер је она
статична и згодна за вежбање, а
с временом сам стицао иску-
ство и слао радове на конкурсе.
У суштини, нисам знао да имам
талента за фотографисање и
жао ми је што то нисам открио
раније – објаснио је Бисак.

Он је данас председник фо-
то-групе „Дунавац” и настав-
ник техничког и информатич-
ког образовања у ОШ „Ђура
Јакшић” и у ивановачкој
основној школи. У обе те про-
светне установе он води фото-
-секцију, а она из Иванова до-
сад је остварила изузетне ре-
зултате.

Кад је реч о Бисаковим пла-
новима, ваља рећи и да он на-
мерава да направи публика-
цију за наставнике са упут-
ствима за вођење школске фо-
то-секције. Нада се да ће на
том пољу бити остварена боља
сарадња међу школама, што
би умногоме побудило инте-
ресовање деце за ову лепу
уметност.

Шта је Бисаку донела
победа на конкурсу
„Индијасрбија”?

Мноштво награда, 
а фотографисањем
се бави тек 
седам-осам година

Као добитник прве награде на
такмичењу „Индијасрбија” за
најбољу фотографију, Золтан
Бисак, фотограф из Иванова,
имао је могућност да од 20. до
27. јануара борави у Индији.
Наиме, та награда је подразу-
мевала две авионске карте и
седмодневни боравак у Њу
Делхију. На то путовање је
кренуо с колегом фотографом
који је такође конкурисао за
наведену награду.

– Уз незаобилазне фотогра-
фије туристичких дестинаци-
ја, фотографисали смо портре-
те и сцене из живота људи.
Приметили смо да су људи та-
мо веома сиромашни, али их

Нисам знао да 
имам талента за 
фотографисање. 
Жао ми је што то 
нисам открио раније.

то, за разлику од нас, не спре-
чава да буду радосни, срдачни
и пуни живота. Изненадило ме
је то што свуда има људи, чак
и у деловима који нису насе-
љени – рекао је Золтан Бисак.

Наградни боравак је подра-
зумевао и услуге туристичког
водича и шофера, тако да су
Бисак и његов колега могли „ВЕСЕЛО ПОЗОРЈЕ” У ДВОРАНИ „АПОЛО”

Представа о представи



ДРУШТВО

Од среде, 18. фебруара, у
Служби за здравствену зашти-
ту жена Дома здравља Панче-
во примењиваће се нова орга-
низација рада с циљем уна-
пређивања квалитета услуга.
Како смо сазнали од Иване
Матаруге, главне сестре у тој
служби, жене ће од сада за сва
питања и заказивања прегледа
моћи да се обрате директно
свом изабраном лекару, одно-
сно сестри која ради у тиму с
гинекологом.

– Наше суграђанке ће моћи
да позову бабице на одређени
број телефона у смени када
њихов лекар ради. Тада ће мо-
ћи да добију све информације.
Молимо их да буду стрпљиве
када позивају нашу службу јер
се може десити да се сестре не
јаве увек на телефон зато што

имају друге обавезе. Због тога
је најбољи термин за закази-
вање од 12 до 13.30 и од 18 до
19.30 – истакла је Ивана Ма-
таруга.

Бројеви телефона и тимови
лекара су: др Стојан Вишекруна
и Наташа Пешко 062/807-40-
85; др Јасмина Савковић и
Александра Мреновић 062/807-

30-55; др Горан Здравковић и
Гордана Милић 062/804-84-76;
др Наташа Станков и Даница
Капељ 062/804-80-79; др Драго-
слав Вуковић и Иванка Стано-
јевски 062/804-80-74 и др Сла-
ђана Вукмировић и Весна Лаке-
тић 062/807-30-54. Информа-
ције се и даље могу добити и на
број телефона наведене службе
309-215. Приликом заказивања
је неопходно навести број
здравственог картона, име и
презиме и број телефона. Пре-
гледи пацијенткиња се обављају
од 7 до 19 сати, а за оне сугра-
ђанке које немају изабраног ле-
кара понедељком од 11 сати. Те
жене могу заказати преглед у
Превентивном центру Дома
здравља, на телефон 313-349,
сваког радног дана од 7 до 13
сати. И. П.

www.pancevac-online.rs
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У Народном музеју у среду, 11.
фебруара, одржана је промоција
песничке збирке „Рајски кавез”
наше суграђанке Иванке Радма-
новић. Као и приликом предста-
вљања њене збирке „Амарант”, и
овог пута је програм био добро
осмишљен, са више учесника и
много публике.

О књизи „Рајски кавез” већ
је објављено више рецензија.
Критичари су приметили да
је реч о поезији која на одли-
чан и специфичан начин го-
вори о емоцијама и љубави,
не упадајући притом у банал-
ности. Књижевник Радомир
Андрић, који је такође наја-
вљен као учесник на промо-
цији књиге, приметио је да
Иванка Радмановић својим
стиховима продире у саму бит
ововремене осећајности.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ШШттаа  ссввее  ккаарраакк--
ттеерриишшее  вваашшуу  ннооввуу  ппооееттссккуу
ззббииррккуу??  ШШттаа  ссуу  ззаа  вваасс  рраајјссккии
ккааввееззии??

ИИВВААННККАА  РРААДДММААННООВВИИЋЋ::
„Рајски кавез” је збирка љу-
бавне и мисаоне поезије. Кон-
ципирана је као врста дијало-
га између мушког и женског
гласа и подељена је у две це-
лине: „Рајска башта” и  „Ка-
вез”. Поднаслов збирке је „50
песама о страсти и истини”.
Замисао ми је била да укажем
на то колико су различита по-
имања љубави и куда нас, као
резултат тога,  наше илузије и
неразумевања воде. Занимало
ме је и колико је тешка и ком-
пликована чиста дубока емо-
ција и где почиње и куда води
страст. И једна и друга страна

НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ДИСПАНЗЕРУ ЗА ЖЕНЕ

Заказивање телефоном сваког дана

несрећно завршавају у соп-
ственом кавезу. Први кавез је
настао као последица потпуне
и истинске љубави, иако при-
том „затвореник” интуитивно
слути своју судбину, те отворе-
но машта и храбро жели своју
слободу, чак и по цену љубави.
Други кавез је последица ку-
кавичлука, дволичности, не-
могућности да се издигне из
учмалости квазинорми.

••  ШШттаа  јјее  ссввее,,  ппоорреедд  љљууббааввии  ии
ссттрраассттии,,  ууттккаанноо    уу  ттее  ппеессммее??

– Језик мојих песама је чист
и једноставан, што понекад
производи илузију да се у пе-
смама заиста говори само о љу-
бави и страсти. Тај еротски или
интимни моменат између акте-
ра књиге прво је што читалац
примети. Међутим, ликови у
овој збирци егзистирају исто-
времено у неколико паралел-

них светова: прво, у снажној су
вези с природом, кроз чије се
промене рефлектују њихова
осећања и поступци. Друго, у
песмама има доста симболике
– од бројева који се прожимају
кроз песме до бајковито-мит-
ских елемената. И треће: ту је и
свет реалности. Мрак је чест
мотив у песмама и повезује ове
различите светове. Али док је
на почетку мрак уточиште, оа-
за, на крају је он проклетство,
казна и страшна стварност.

••  ППоо  ччееммуу  јјее  ооннаа  ррааззллииччииттаа
оодд  вваашшее  ппррееттххооддннее  ппооееттссккее
ззббииррккее  „„ААммааррааннтт  ииллии  оо  ббее--
ссммррттнноојј  љљууббааввии””??

– И једна и друга збирка по-
чивају на љубави и дилемама
које она доноси и проузроку-
је. Међутим, док „Амарант”
кроз трагање за вољеном осо-
бом наговештава срећан завр-

шетак, „Рајски кавез” врло ја-
сно као могућности оставља
илузију и крах.

••  ННаа  ччееммуу  ссааддаа  ррааддииттее??
– Радим на неколико проје-

ката. Први је превод на енгле-
ски језик одабраних песама из
моје прве збирке „Амарант”.
Истовремено радим на збирци
љубавно-мисаоне поезије под
радним насловом „Chandan”.
На хиндију та реч значи „сан-
даловина”, а песме су базиране
на индијској митологији. Дру-
га збирка је под радним насло-
вом „Где је моја кућа?”. Делом
је заснована на песмама које
су настале у току мојих путо-
вања, делом на преиспитивању
себе и питању где душа заиста
припада. То је засад концепт,
видећемо шта ће бити коначан
резултат.

Д. Младеновић

Због државног празника ко-
ји се прославља у понеде-
љак и уторак, 16. и 17. фе-
бруара, Дом здравља Пан-
чево радиће према следе-
ћем распореду: дежурна ће
бити амбуланта Горњи град
и радиће од 7 до 19 сати.
Здравствене станице по се-
лима биће отворене од 7 до
12 сати. Служба стоматоло-
шке здравствене заштите
ради од 8 до 18 сати. Дежур-
но педијатријско одељење је

Одељење за здравствену за-
штиту деце (предшколски)
и радиће од 7 до 19 сати.
Служба поливалентне па-
тронаже биће отворена од 7
до 13.30, а Служба кућног
лечења од 7 до 12 сати. Слу-
жба за лабораторијску ди-
јагностику дежура од 7 до
19 сати, док ће Служба хит-
не медицинске помоћи ра-
дити уобичајено – од 00 до
24 сата.

И. П.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Дежурне амбуланте 
и службе

Прошле недеље је Павле
Раданов, градоначелник
Панчева, расписао конкурс
за финансирање и суфинан-
сирање пројеката у области
унапређивања социјалне
политике. Како стоји у са-
општењу Градске управе,
пројекти се односе на реа-
лизацију мера и активности
предвиђених Стратегијом
развоја социјалне заштите
града Панчева 2014–2018.
и/или Акционог плана за
друштвену интеграцију Ро-
ма у граду Панчеву
2013–2016. Како се наводи
у допису, предност ће има-
ти програми установа који-
ма се обезбеђује развој но-
вих услуга социјалне за-
штите на локалном нивоу,
већа територијална доступ-
ност постојећих услуга, као
и пројекти чија реализација

је планирана у партнерству
с другим установама и орга-
низацијама цивилног дру-
штва.

Образац за подношење
предлога пројеката и про-
грама у области социјалне
политике може се преузети
у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања,
II спрат, канцеларије 203 и
211, или електронским пу-
тем, на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs. Пријаве сe
предају у Услужном центру,
или на адресу Градске упра-
ве (Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
II спрат,  канцеларија 203, с
назнаком „за конкурс – не
отварати”, Трг краља Петра
I 2–4, 26000 Панчево), до
28. фебруара, када се кон-
курс завршава.

И. П.

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Пријаве до 
28. фебруара

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНСТРУКТАЖИ

У среду 
у Градској управи

Секретаријат за јавне слу-
жбе и социјална питања
Градске управе Панчева
обавештава све заинтересо-
ване да ће инструктажа у
вези с расписаним конкур-

сом за суфинансирање про-
јеката из области културе
бити одржана у среду, 18.
фебруара, од 12 сати, у ма-
лој сали Градске управе.

НАША ГОШЋА: ИВАНКА РАДМАНОВИЋ, ПЕСНИКИЊА

ПОГОДИТИ БИТ ОВОВРЕМЕНЕ ОСЕЋАЈНОСТИ

Удружење грађана у
оснивању „Бурел” из на-
шег града приредиће у пе-
так, 13. фебруара, праву
фешту. У „Банатском кут-
ку” ће се окупити Бугари
из Панчева и околине и
гости с југоистока Србије,
где има највише припад-
ника те националне ма-
њине у нашој земљи.

Сви они желе да на пра-
ви начин промовишу своје
вредности које до сада ни-
су биле довољно познате
јавности. Зато ће гости ко-
ји дођу на ову свечаност –
а очекује их се око 150 –
моћи да виде изложбу фо-
тографија старих кућа из
пиротског краја, затим
поставку уметничких сли-
ка Саше Веселинова, као и
промоцију књиге „Село
Врапче” Цвета Иванова,
писца и историчара из
Димитровграда. Уз то, до-
маћини истичу да неће
изостати богата трпеза са
специјалитетима и уку-
сним винима чије је гео-

графско порекло познато
и ван граница Србије.
Културно-уметнички про-
грам обележиће Алексан-
дар Васов, који ће на кава-
лу, инструменту мало по-
знатом у нашем крају, од-
свирати мелодије које се
најчешће слушају међу
Бугарима на југоистоку
Србије.

– Има нас, али се не по-
знајемо. Овај слоган на
најбољи начин говори шта
је идеја окупљања у Пан-
чеву. Хоћемо да овдашњу
јавност упознамо са свим
оним што је наша тради-
ција и да од заборава са-
чувамо вредности наших
предака. Значи, није овде
реч само о промоцији бу-
гарске мањине, већ о же-
љи да нашим комшијама
покажемо оно најбоље
што нас краси – истакли
су Милован Рајков и Љу-
бинко Марков, организа-
тори овог догађаја.

Позвани су сви који во-
ле добро дружење. С. Д.

ЛЕПО У ПАНЧЕВУ

Шопско вече

Ликови у овој збирци егзистирају истовремено у неколико паралелних светова

Овогодишњи вински дани у
Долову почели су у суботу, 31.
јануара, на пијачном тргу, де-
густацијом производа од гро-
жђа. Један од разлога окупља-
ња је и такмичење чији је циљ
да се сазна ко има најбоље
младо вино. Узорци су преда-
вани у петак и суботу, 6. и 7.
фебруара, а међу 126 канди-
дата за такмичарски део било
је вина и из Мађарске и Руму-
није. 

У конкуренцији четрдесе-
так црвених вина ласкаву ти-
тулу шампиона понео је Ђура
Матић из Црепаје, за нијансу
испред Доловца Србислава
Ћојбашића, док је „бронзани”
био Иван Лалић из Панчева.
Најбоље бело вино имао је
Драгиша Живковић из Зрења-
нина, док су други и трећи по-
ново били Ћојбашић и Лалић.
Међу тридесетак розе вина,

победило је оно које је донео
Раде Комазец из Инђије. Дру-
го место припало је Жинку
Јаношу из Мађарске, док је
трећепласирани био Перица

Радовановић из Милутовца
код Трстеника.

Занимљиво је било и у кате-
горији десертних вина: Ружи-
ца Шмит је својим купиновим

вином освојила прво место,
вицешампионка је постала
Биљана Пејчић, а трећи је био
Ненад Филиповски из Јабуке.
Поред такмичарског дела,
манифестација има и култур-
но-забавни карактер. На так-
мичењу у брзом испијању
шприцера у суботу, 7. фебруа-
ра, у конкуренцији од десетак
такмичара, најбржи је био ви-
шеструки шампион у овом
„спорту” – Петар Пејчић из
Долова.

Доловци поручују да још
увек није касно за уживање у
божанском пићу, будући да
је завршни дан планиран за
суботу, 14. фебруара. Почеће
у 9 сати дегустацијом вина
на пијачном тргу, у подне ће
бити уприличен обилазак ви-
нограда, а од 19 сати је свеча-
на вечера.

Н. Р.

ВЕСЕЛА МАНИФЕСТАЦИЈА У ТОКУ 

Доловачки дани вина теку



Добра видљивост је један од
услова за безбедну вожњу, а
брисач је део који нам то
омогућује при лошим вре-
менским условима. Понуда
брисача на тржишту је вели-
ка и вероватно је велики број
возача био у недоумици који
да купи: јефтинији или ску-
пљи, с рамом или без њега?

Старији типови брисача
или они с рамом ипак су ло-
шији, тј. у пракси се показало
да не врше једнак притисак
на ветробран свом дужином.
Уколико имате те брисаче,
проверите и сами. Испрскај-
те стакло прскалицама и
укључите брисаче. Видећете
да је притисак на стакло јачи
на местима где је носач гуме
која брише стакло спојен са
самим рамом брисача.

Значи да је сила прити-
ска концентрисана на по-
менутим тачкама, а самим
тим слабија на остатку
„метлице”. То може дове-
сти и до превременог и не-
равномерног трошења са-
ме гуме, а манифестује се
тако што на ветробрану и

након брисања остају тан-
ки слојеви воде.

С друге стране, они без ра-
ма. такозвани аеро-брисачи,
конструисани су тако да
обезбеђују једнак притисак
на ветробран целом дужи-
ном. Ово је само теорија и не
мора значити да ћете жеље-
ни ефекат добити уколико
купите јефтинију „метлицу”,
која је углавном направљена
од тврде гуме. У овом случа-
ју се брисач не савија довољ-
но и његови крајеви неће
имати контакт са стаклом.

Већина новијих типова,
без рама, на себи има угра-
ђен стабилизатор, популар-
но речено „спојлер”, који не
дозвољава да се брисач
одвоји од шофершајбне при
бржем раду. Ова ефика-

сност се добија тако што ва-
здух прелази преко стаби-
лизатора и врши притисак
на стакло, чиме се добија
најбоље могуће приањање.

Препорука је свакако да
ипак при куповини одвојите
више новца, како не бисте ме-
њали брисаче сваке сезоне.

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - - 

Трка на почетку рата

Аутомобилизам у
служби пропаганде

Златну еру ауто-спорта обеле-
жила је и једина трка за „Бео-
градски гран-при”, вожена
око Калемегдана пред сам по-
четак највећег сукоба у исто-
рији човечанства.

Аријевска доминација
У другој половини тридесетих
година деветнаестог века на ау-
томобилским тркама су доми-
нирала два немачка тима –
„Ауто Унион” и „Мерцедес”.
Други тимови су их звали „Сре-
брне стреле”, а општепозната
ствар је била да је те тимове
финансирао нацистички ре-
жим. Били су скоро незауста-
вљиви и одавали су утисак да
би могли да самељу конкурен-
цију само да је то дозвољено.

Возачи тих тимова су били
праве звезде у Немачкој, а
њихови аутомобили с наци-
стичким ознакама служили су
за пропаганду. Иако се возачи
нису баш слагали с Хитлеро-
вим идејама, њихови успеси
су били битни вођи Трећег
рајха.

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

ВЕЛИКА НАГРАДА БЕОГРАДА (1)

Сезона 1939. била је веома
слична претходним. „Сребрне
стреле” су односиле победе у
свим битним тркама и такми-
чењима, а другим тимовима
је једино преостајало да се за-
довоље успесима у неким ни-
жим ранговима. Током трке у
августу за „Велику награду
Швајцарске” већ је било изве-
сно да је рат на помолу и већи
део Европе се припремао за
најгоре.

У тој трци је победио Хер-
ман Ланг, који је том прили-
ком освојио и титулу европског
првака, под сумњивим околно-
стима. Према тадашњим пра-

вилима шампионата, требало
је да поене у трци освоји Хер-
ман Милер, али Ланг је био
миљеник режима... Следећа
трка је била у Београду и 25.
августа тим „Мерцедеса” је
кренуо на пут дуг 1.400 кило-
метара. Интересантно је да је с
њима пошао и велики камион
пун горива како би могли, уко-
лико буде хитно потребно, нео-
метано да се врате у Немачку.

И „Мерцедес” и „Ауто Уни-
он” намеравали су да учеству-
ју са само два болида, што је
био јасан знак да им трка у
Београду није била претерано
битна, мада се сматра је тај
потез више био последица то-
га да се политичка ситуација
погоршавала из часа у час.

Рат за време квалификација
Ланг је путовао са својим ти-
мом, док је његов клупски ко-
лега Манфред фон Браухич
стигао у Београд авионом из
Минхена 31. августа како би
прегледао стазу дугу три ки-
лометра, која је била пуна ка-
менчића и неравнина и про-
шарана трамвајским шинама.
На тренингу те вечери био је
најбржи Ланг, а учествовала
су три аутомобила.

НОВИ БРИСАЧИ СУ ИПАК БОЉИ

Немцима је саветовано да
остану у хотелу због напете
атмосфере у граду, што они,
наравно, нису послушали, већ
су изашли у вечерњу шетњу.
Званичнике и возаче је следе-
ћег јутра пробудила вест да су
немачки војници напали
Пољску. Ланг је тада сео у ау-
томобил и одвезао се на нај-
ближу узвишицу како би
ухватио што бољи радио-сиг-
нал и чуо најновије вести.

Напад на Пољску је довео
до пометње организације и
тимова, али је ипак одлучено
да на трци учествују аутомо-
билисти из Немачке. Али од-
лука није била само њихо-
ва... Наиме, Адолф Хунлајн,
високи званичник немачке
ауто-асоцијације, наредио је
тимовима да остану како би
показали доминацију аријев-
ске расе.

„Ауто Унион” је још увек
чекао свог возача Тација Ну-
воларија, а за то време га је
замењивао Улрих Бигалк, ко-
ји се придружио Милеру дру-
гог дана тренинга, чиме се
број сигурних учесника у тр-
ци повећао на четири.

Организатори су очекивали
и тимове „Алфа Ромеа” и
„Масератија”, који су најави-
ли учешће, али се ипак нису
појавили јер је путовање по
Европи било ризично. Нуво-
лари је коначно стигао у Бео-
град суботњим возом на трећи
дан квалификација. Иако је
био фаворит у том моменту,
заостајао је за четворицом во-
зача који су већ упознали ста-
зу и били у бољој форми. Чак
је и Фон Браухич био бржи
иако су челници „Ауто Унио-
на” тврдили да је још увек пи-
јан од претходне вечери.

(Наставиће се)

Систем управљања код ауто-
мобила подједнако је битан за
сигурност у вожњи као и кочи-
они систем или систем осла-
њања. Точковима се раније
управљало помоћу зупчастог
система, који је застарео и да-
нас се може наћи само на по-
неким моделима аутомобила
ниже класе. Одавно га је заме-
нио далеко ефикаснији хидра-
улични сервосистем, који је
најзаступљенији и о чијем
одржавању ћемо говорити
овог пута. Поред наведена два
система, постоје и комбинова-
ни, а то су електромеханички
и електрохидраулични.

Сервосистем је један затво-
рен систем који циркулаци-
јом уља и стварањем прити-
ска потпомаже ефикаснијe
померањe летве. Рад мотора
аутомобила путем зупчастог
каиша потпомаже окретање
ротора у сервопумпи, што да-
ље повећава притисак у систе-
му и покреће уље ка споју зуп-
чаника летве.

Сервисери из „Ауторемонта
Пивашевић” кажу да наши во-
зачи не поклањају довољно па-
жње управљачком систему и
његовом одржавању, што ка-
сније доводи до већих кварова
и финансијских издатака. За
почетак, не мењају редовно
сервофлуид, тачније уље у си-
стему. С временом уље губи на
вискозности, а самим тим
управљач не функционише ка-
ко би требало. Такође, ниво

КВАРОВИ И ОДРЖАВАЊЕ УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА

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

или неком другом делу систе-
ма манифестују се најчешће
тешким окретањем волана, зу-
јањем при окретању или по-
дрхтавањем управљача при
преласку преко неравнина. У
сваком од ових случајева тре-
ба одмах отићи у сервис.

Због свега наведеног „Ауто-
ремонт Пивашевић” саветује
својим клијентима да чешће
контролишу управљачки си-
стем. Уколико се правовреме-
но реагује, делове управљач-
ког система је могуће репари-
рати, што је исплативије од
куповине нових делова, који
могу стајати и до неколико
стотина евра. Битно је напо-
менути да репарацију и мон-
тажу делова треба да обави
стручно лице, јер у супротном
може доћи до губитка контро-
ле над возилом у покрету.

Страну припремио

Немања 
Урошевић

- - - - - - -  САВЕТИ - - - - - - - 

Током зимске сезоне пове-
ћава се број ударних рупа
на путу, а оне у великој ме-
ри оштећују аутомобиле.
Поступак за накнаду штете
настале услед оштећеног
коловоза је следећи.

Прво треба позвати сао-
браћајну полицију да на-
прави званични записник,
фотографише оштећење на
возилу, као и рупу на путу.

Ако полиција из неког
разлога не може да изађе на
терен, обезбедите два сведо-

ка и фотографишите сами.
Са снимцима и записником
идите у осигуравајућу кућу
код које имате полису како
би штета била процењена.

Следећи, последњи корак
јесте да се са свим доказима
и документацијом осигура-
вајуће куће обратите преду-
зећу за путеве које је надле-
жно за одржавање одређене
деонице пута. Поменуто
предузеће је у обавези да
вам надокнади насталу
штету.

НАПЛАТА ШТЕТЕ

Покровитељ стране
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уља треба контролисати редов-
но и ако приметите да у посу-
ди недостаје сервофлуид, тре-
ба да посетите сервис.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић” наводе да је у случају ова-
квог квара могуће да је он на-
стао на готово свим деловима
система. Ипак, искуства пока-
зују да је најчешће у питању
проблем с летвом волана, мада
се ни проблем с пумпом не мо-
же искључити. У сваком случа-
ју, најважније је да не дозволи-
те да систем остане без уља, јер
у том случају и делови система
који нису оштећени постају не-
употребљиви.

Цурење флуида се може де-
сити и на серволетви, а најче-
шћи узрок тога је оштећење
заптивног система, тачније
гумица и семеринга. Овакви
кварови су у великој мери
изазвани механичким путем,
а могући узроци су истроше-
ност крајева спона и дефор-
мација кугластих зглобова на
спонама.

Међутим, узрок не мора
увек да буде механички, већ

може бити и хемијског поре-
кла. С временом се гумице и
семеринзи разлажу у сервоуљу
и долази до њиховог распада-
ња, а самим тим и цурења уља
из летве. Кварови на летви
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ППооссттааввииттее  ппииттаањњее  ссееррввииссееррииммаа  „„ААууттооррееммооннттаа  ППиивваашшееввиићћ””
ннаа::  aauuttoommoobbiilliizzaamm@@ppaanncceevvaacc--oonnlliinnee..rrss,,  аа  ооддггооввоорр  ппррооччииттаајјттее
уу  ннаарреедднноомм  ббрроојјуу..  

„Фијат 500 Л” је доступнији него
икада уз програм „Максимум
кер”. Пожурите јер је количина
возила намењених за акцијску
продају ограничена. Каматна сто-
па за куповину возила путем кре-
дита износи свега 2,77 одсто, а во-
зило можете погледати и тестира-
ти у „Ауторемонту Пивашевић”.



Два милиона из 
буџета за вантелесну
оплодњу и пет 
милиона за 
гинеколошке 
прегледе у селима

Градско веће је донело одлу-
ку да се из буџета ове године
издвоји два милиона динара
за трошкове трећег покушаја
вантелесне оплодње код
брачних парова који не могу
да добију дете на други на-
чин. На седници тог органа, у
среду, 11. фебруара, одлуче-
но је да се током 2015. наста-
ви с пружањем специјали-
стичке здравствене заштите
становницама панчевачких
села. За прегледе које ће пе-
дијатри и гинеколози Дома
здравља Панчево обављати у
сеоским амбулантама наме-
њено је пет милиона динара.

Већници су потврдили
одлуку Надзорног одбора
Дирекције за изградњу и
уређење Панчева да буџет

ове године финансијски по-
држи рекреативни боравак
деце у одмаралишту на Див-
чибарама са 52,5 милиона
динара. Учешће родитеља
ће бити истоветно као про-
шле године, што значи да ће
седам пансиона плаћати
3.000 динара у три рате.
Превоз ће коштати 500 ди-
нара по детету у оба смера.

Градска влада одобрила
је текст уговора о пословно-
техничкој сарадњи Градске
управе и предузећа „Соко
група” из Београда. Њиме је
договорено да та фирма на-
шој локалној самоуправи
пружа услуге повећање еко-
номске ефикасности поди-
зање конкурентности малих
и средњих предузећа, као и
заједнички наступ прили-
ком конкурисања за сред-
ства ЕУ намењена прекогра-
ничној сарадњи с Румуни-
јом. Уговор не прописује
било какве финансијске
обавезе потписника.

Д. В.

ДРУШТВО

Металостругарска радионица
Жељка Радочаја у Старчеву
има радно време, као све
друге занатлијске радње. Ме-
ђутим, ако се некоме нешто
поквари, па још ако су пољски
радови у пуном јеку – мајстор
заборави на сатницу. Нека је
јутро рано, нека је вече – по-
моћ стиже, ако се помоћи мо-
ће. Тако је већ 18 година. Упр-
кос касном одласку на спава-
ње и умору. Када се мора, чак
и сан од свитања до раног ју-
тра окрепи.

– Ма, све је теже. Јесте да се
каже како није тешко кад се
мора, али стижу године, није
као када смо били млади и
могли да састављамо ноћи и
дане. А и тамбура одмара, са-
мо да није обавеза. Новац је
чини обавезом, све је мање
пребирања по жицама за ду-
шу, за опуштање. Некада,
осамдесетих, носио те је први
аплауз и задовољна публика,
деведесетих се преживљавало
уз тамбуру. Време је да се зна-
ње пренесе и препусти млађи-
ма, да тамбурашка музика не
замре – почиње своју причу
наш саговорник.

Радочаји су одвајкада  у
Старчеву и околини били си-
ноним за уметност и сликар-
ство, а посебно за музику. Ни-
је било шансе да се Жељко из-
метне, као ни његови синови и
брат. Традиционално: уз’о де-
да свог унука... Оно јест’, при-
сећа се, деда га је музици учио
скроз погрешно, али му је уса-
дио „музичког црва”, без обзи-
ра на то што је „правом” музи-
ком почео да се бави релатив-
но касно, тек после војске, у
21. години. Дедина песма „Ку-
пићу ти златну гривну”, прва
коју је чуо уз тамбурицу, из-
брисана је из сећања, али му-

зика, све оно што је тамбура
донела и однела – никако.

– Било је музичког прчкања,
учио сам виолину у старчевач-
ком Дому културе, било је то
истурено одељење панчевачке
Музичке школе. Није ме то
привлачило, као ни слике не-
ких бркатих тамбураша из
1910. и 1911. године. Због тру-
бе коју сам купио парама узе-
тим од деде фасовао сам бати-
не које се памте. Све је то било
кратког даха. Нисам себе, без
обзира на изоштрен слух и та-
ленат, видео као музичара и
тамбураша. Волео сам рад, го-
ранске акције, дружење. Све се
изменило после  војске, те
1980. године. Другог дана про-
веденог у цивилу музика ме је
заробила. Захваљујући Видо-
миру Јелисијевићу у тада-
шњем сеоском тамбурашком
оркестру у коме је само мој
брат био млађи од мене. Пам-
тим како ми је деда Јоса По-

љак, који је тада имао више од
80 година, саветовао: немој да
луташ у животу и у музици,
описмени се! Сутрадан сам ку-
пио књигу за музичко за први
разред основне школе. Следи-
ло је много учења, увежбава-
ња, понављања... Када једном
крене, нема повратка. Посеб-
но када је са оркестром радио
Пера Павлов, без тамбурашке
писмености се једноставно ни-
је могло. Одатле креће све не-
како убрзано, долази и позив у
„Абрашевић”, који је имао
сјајну певачку групу и тамбу-
рашки оркестар. Ускоро Ми-
ки, Мића вентил, покојни Раде
Пуркар и ја оснивамо „Панон-
ске лађаре”, а касније нам се
придружују Бацко Бродан и
покојни Гаша. И све тако, уз
много зноја, одрицања, непро-
спаваних ноћи, везивања рада
у „Утви” с пробама, тезгама,
путовањима, а касније и с при-
ватном радионицом, преко

„Жисела” и „Пануке”, до на-
шег фестивала и стварања
подмлатка – сећа се Радочај.

Једном му је легендарни
Сава Вукосављев рекао да и
најбољи тамбураш није оства-
рио мисију ако бар двоје деце
не научи тајнама тамбуре.
Жељко није штедео ни себе ни
знање, ваљда желећи да буде
другачији од деде месара – и
по саветима и по занату. Тако
први дечји тамбурашки орке-
стар у Старчеву формиран
1986, а тренутно су актуелни
„Неолит” и „Старчевачка там-
бурица”, чији је један од идеј-
них твораца. Они имају зада-
так да посрнулој тамбурашкој
традицији врате стари сјај.

– Татина тетка је држала ка-
фану на изласку из Старчева
према Омољици, код некада-
шњег „Ђерма”. До Панчева је
тада био дугачак пут, па су ту
свраћали сељаци да освеже
коње, али и себе. За тај свет
који је трошио ракију или ви-
но свирали су Цигани из Омо-
љице и тамбураши из Старче-
ва. А за господу, адвокате и
докторе из Панчева, који су је-
дини пили пиво, позиван је
гајдаш – деда Лука Богута.
Тамбура као да је била нешто
сељачко, безвредно. Традици-
ја се мора чувати – одлучан је
Жељко Радочај.

Било је путовања уздуж и
попреко, кроз свет, па и фе-
стивала и турнеја, попут ме-
сец проведених у Португалу.
Тамбура је у време инфлације
била спас, помогла је да се
преживи. Та иста тамбура је
однела и много обичних људ-
ских и родитељских радости и
вечери приљубљених уз зору.

Све има цену и живот све
наплати.

С. Зенг
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У Дому здравља 
повећан број 
пацијената 
с респираторним 
инфекцијама

Од почетка Популационог
надзора пријава обољења
сличних грипу на територији
Јужнобанатског округа потвр-
ђена је инфекција вирусом
грипа типа А Х3Н2 из два
узорка (болнички и сентинел-
ни), саопштено је из Завода за
јавно здравље Панчево. Лабо-
раторијска потврда је спрове-
дена у Центру за вирусологију
Института за јавно здравље
Војводине, а оба заражена па-
цијента су с територије Пан-
чева.

Према подацима које смо
добили од mr sci. med. др
Слађане Томић, специјалисте
епидемиологије и начелнице
Центра за превенцију и кон-
тролу болести Завода за јавно
здравље Панчево, на основу
регистроване стопе инциден-
ције обољења сличних грипу
праћене СЕНТИНЕЛ надзо-
ром, који је од 2. до 8. фебру-
ара спровео Завод, укупни
интензитет активности виру-
са грипа је испод прага сред-
њег интензитета и уобичајен
је за ванепидемијски период.
Анализом Популационог
надзора пријава обољења
сличних грипу за 2014/2015.
годину (од 1. октобра. 2014.
до 10. фебруара 2015), пра-
ћењем целе популације Ју-
жнобанатског округа, тренд

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: ЖЕЉКО РАДОЧАЈ

Аплауз је права награда

инциденције обољења слич-
них грипу је у порасту, нај-
више у узрасту између 5 и 14,
15 и 29, односно 30 и 64 го-
дине.

Др Слађана Томић наводи
да је најбоља превенција гри-
па вакцинација, која је ове
године била изузетно успе-
шна јер је потрошено скоро
сто одсто доза цепива против
вируса грипа. Она наводи и
опште мере превенције које
се односе на спровођење
личне хигијене и коришћење
папирних убруса приликом
кашљања и кијања. То саве-

тује и др Светлана Рогожар-
ски, начелница Опште меди-
цине Дома здравља Панчево.
Она је истакла да је вакци-
нација у овој установи била
врло успешна и да је потро-
шено свих 2.900 доза, коли-
ко је Дом здравља добио. До-
даје да је у здравственим
станицама повећан број па-
цијената с респираторним
инфекцијама сличним виру-
су грипа.

– Људи се углавном жале на
кијавицу и кашаљ. То су благи
симптоми, али ако пацијенти
имају температуру која не па-

да и поред примене антипи-
ретика, неопходно је да се ја-
ве лекару. Грип прате и ком-
пликације које могу да наста-
ну након болести, у виду бак-
теријских инфекција, као што
су бронхитис и упале уха и
плућа. Саветујемо суграђани-
ма да спроводе превентивне
мере, а неке од њих су редов-
но прање руку, често прове-
травање просторија и уноше-
ње витамина у организам –
саветује докторка и напомиње
да се врхунац епидемије гри-
па очекује следећег месеца.

И. Предић

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

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

Ирац
Ирски сетер, стар око три
године, пронађен је пре три
недеље у центру града, али
није утврђено ко је власник
с обзиром на то да пас није
чипован.

На себи има жуту огрли-
цу против бува и јасно се
види да је недавно побегао
из неког дворишта, веро-
ватно у центру града.

Уколико га неко препозна
или жели да га удоми, може позвати службу Зоохигијене
(телефон 352-148), а пас ће бити чипован и вакцинисан.

Белко и Белка

Два преслатка штенета остављена су пре неколико да-
на на Котежу 2, по хладноћи, без хране и склоништа.
Ко зна да ли би преживели поред прометног пута да их
није збринуо један хумани суграђанин.   Белко и Белка
су стари око два месеца и вероватно воде порекло од
ретривера. Хитно траже нове домове.

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

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

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

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Наставак помоћи 
паровима без деце

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПОТВРЂЕНА ДВА СЛУЧАЈА 
ОБОЛЕВАЊА ОД ГРИПА

Унос витамина најбоља одбрана од грипа
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ГОЛФ, 2005,1.4, аутоматска
клима, комплет точкова и
зимских гума, 4.700 евра.
063/307-812. (СМС)

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

ЈУГО корал ин, 1.1, 2006,
атестиран плин, прва боја,
одличан. 064/142-55-93.
(189429)

ДЕЛОВИ, суза, југо, кец,
мотори, петостепени мења-
чи, алу фелне. 064/856-60-
65. (189429)

ГОЛФ 2, 1.3, 1987, 3 В, 5 Б,
плин, црвен, одличан.
064/856-60-65. (189429)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у дело-
вима, најповољније, сви
мотори и модели. 063/289-
350. (189466)

НА ПРОДАЈУ астра караван
Г, 181.8, бензин, плин.
069/370-58-60. (189449)

ПРОДАЈЕМ регистровану
ауто-приколицу. 060/431-
52-70. (189522)

ГОЛФ 2, регистрован, 1985,
5 В, 4 Б, атест гаса, металик
жут, власник. 061/162-34-
63. (189536)

РЕНО клио 1992. годиште,
1.2, бензин + плин, није
регистрован, 500 евра.
065/557-81-42. (189539)

ПАСАТ 1.9, 2003. годиште,
караван, као нов, без улага-
ња, власник. 065/557-81-42,
013/235-78-82. (189539)

ОПЕЛ корса 1.2, 1991. годи-
ште, нерегистрован.
065/841-88-12. (189554)

БРАВО, 1.6 и, 2000. годи-
ште, плин, металик, алу-
фелне, одличан. 066/123-
646. (189566)

ЈУГО 1.1 и, 1996, црвен, реги-
строван, добре гуме, одли-
чан. 064/135-23-42. (189566)

КОРСА 1.2, 2002, 3 В, кли-
ма, металик, зимске гуме.
065/910-35-35. (189566)

СУПЕР пасат, караван, 1989.
годиште, бензин, плин,
фабричко стање, 1.250 евра.
064/051-51-61. (189613)

ПРОДАЈЕМ мицубиши лан-
сер, 1.5, с плином, 1991.
годиште, 580 евра. 060/383-
40-41. (189626)

ОПЕЛ астра, 1999, 1.6, бен-
зин, плин секвент, клима, алу
фелне, четири зимске гуме.
063/879-32-57. (189629)

ЛАДА рива, 1300, 1990.
годиште, гас, прешао
78.000, 500 евра. 063/836-
48-01, 013/373-102.
(189669)

ФИЈАТ пунто 1.9 ЈТД, 2001.
година, тек регистрован.
064/587-49-82. (189744)

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

КАДЕТ 1.3 лимузина, 1987,
прва боја, фабричко стање
аутомобила, регистрован.
064/130-36-02. (189770)

ПУНТО 3, 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, динамик
опрема, први власник,
купљен у „Делти”. 064/130-
36-02. (189770)

СТИЛО 1.9 мултиџет, 2002,
троја врата, кожа, дигитал-
на клима, абарт опрема.
064/130-36-02. (189770)

ХЈУНДАИ 1993, одличан,
гас-бензин, хитно прода-
јем/мењам. 062/353-286.
(189763)

ГОЛФ 4, ТДИ, 1.9, шибер,
2002. годиште, фул опрема,
власник. 060/080-95-89,
013/400-505. (189787)

ФОЛКСВАГЕН пасат, Б 5,
лимузина, аутоматик,
тегетплав, 1.9 ТДИ, 1998,
дуго регистрован, у одлич-
ном стању, 2.350 евра.
062/647-326. 

ФОРД мондео 2.0 дизел,
2003. годиште, регистрован.
061/230-21-70. (189800)

СЕАТ ибица 1.4 дизел, 2003,
регистрован. 061/254-73-
76. (18980)

ПРОДАЈЕМ логан, 2006,
први власник, фул опрема,
сервисна књижица, бензи-
нац. 069/235-22-68. (189803)

ПРОДАЈЕМ рено клио, 2007,
боја металик шампањ, пето-
ра врата. 347-140. (189812)

ПАСАТ Б 3, лимузина,
1991. годиште, бензин,
плин, 900 евра. 061/187-99-
87. (189812)

ФОРД ескорт караван 1.4,
регистрован, 1995. годи-
ште, 800 евра, може замена.
061/187-99-87. (189812)

ФИЈЕСТА, 2007, нови
модел, увоз Немачка, на
име купца. 065/833-91-62.
(189834)

КУПУЈЕМ кола исправна и
хаварисана, од 80 до 700
евра. 063/165-83-75.
(189821)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних,
исправних, хаварисаних,
продаја половних, резер-
вних делова, ауто-механи-
чарске услуге. 064/552-31-
19, 069/203-00-44. (185461)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хавари-
саних, неисправних.
066/409-991, 063/782-82-
69. (185461)

КУПУЈЕМ све врсте полов-
них, хаварисаних и страних
возила и продајем половне
делове. 063/110-68-87.
(189581)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (189611)

КУПУЈЕМ кола у исправ-
ном и неисправном стању,
од 80 до 600 евра. 062/193-
36-05. (189821)

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач
са кутијама за ђубре. Тел.
064/303-28-94, Качарево.
(189516)

ПРОДАЈЕМ мотокултива-
тор хонда Ф 600 с додаци-
ма. Тел. 069/193-51-98.
(189745)

ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин,
52 х 10 х 5 х 3 м2. 616-024,
063/747-95-26. (189322)

ГАРАЖУ и /или стан тросо-
бан на Котежу продајем.
063/304-608. (189668)

ИЗДАЈЕМ гаражу на првом
нивоу „Конструкторове”
гараже на Котежу 2.
063/122-55-22. (189679)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
предузећа „Рад” на Котежу
1, укњижена. 062/821-04-
12. (189679)

ПРОДАЈЕМ рачунар пенти-
јум 4. 065/583-38-53.
(188893)

ТВ половни, из увоза, 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (189412)

ЛАПТОП, медион, као нов с
пуњачем, батерија му сла-
ба, 15,4 инча, 80 евра.
063/189-76-41. (189491)

ЛАПТОП, као нов, новије
генерације с пуњачем, 180
евра, 4 ГБ, 500 ХД, 15,6
инча. 063/863-43-34.
(189491)

ТВ ПАНАСОНИК Е 72,
денон рисивер , ЦД, одлич-
но стање. 064/586-85-00.
(189514)

ТВ санио Е 54, музичка ТВ
комода, одлично стање.
064/586-85-00. (189514)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288-
278. (186770)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07. (189559)

ТЕЛЕВИЗОР филипс 72,
телетекст, ДВД орион, у
гаранцији, фото-апарат
зенит ЕТ 1985. година, нов
телефон нокија Ц 7, џепни
сат локомотива. 065/457-
97-35. (189709)

ОГРЕВНО преостало дрво:
цер, храст, буква 3.800
динара. 061/251-07-50.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ више крава.
066/354-791. (СМС)

ОГРЕВНО преостало дрво:
цер, храст, буква, багрем,
цена 3.800 динара. 061/251-
07-50. (СМС)

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

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (187250)

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

ПРАСИЋИ, јагањци, свиње,
услужно клање и печење.
Панчево. 064/290-50-29,
060/037-11-96. (18944)

КУПОПРОДАЈА ремонто-
ваних ТА пећи: достава,
монтирање, гаранција, 110
евра. 061/137-98-10.
(189423)

ТОПЛОТНЕ пумпе снаге
7–27 кв, од 2.000 евра.
062/118-26-81. (189428)

ПРОДАЈЕМ исправан CO 2,
мало коришћен, 250 ампе-
ра, без боце манометра,
марка текса германи, 300
евра фиксно. 064/179-26-
60. (189457)

ТА пећ магнохром, 6 кв,
120 евра. 065/237-10-09.
(189488)

КОМПЈУТЕРСКИ сто, сто-
лица, кревети, телевизор,
регал, шпорет, замрзивач.
063/173-84-20. (189498)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур 40 кс.
060/312-90-00. (189504)

ПЕЛЕТ врхунског квалите-
та, преостала количина.
065/251-03-57. (189518)

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

ПРОДАЈЕМ орахово ста-
бло, фи 450 х 2000.
060/431-52-70. (189522)

ЧАМАЦ 6 м, пента 4,5 кс,

комлет, 500 евра. 065/557-

81-42. (189539)

АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење. 062/600-
365. (189543)

ПРОДАЈЕМ тросед, очуван,
сунђер, развучен 150 х 190.
062/873-70-50. (189556)

ПРОДАЈЕМ пећи на бутан
гас. 069/185-91-05. (189670)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи АЕГ, 110 евра, достава.
064/494-90-23. (189550)

СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори, вра-
та, израда/монтирање.
063/732-82-16. (189584)

ПРОДАЈЕМ апарат за воду
„La fantana”. 061/110-98-
10, 346-279. (189593)

ПРОДАЈЕМ клавир и
машину за шивење.
064/267-72-17. (189591)

КАМИН блист, тучани,
коришћен четири сезоне, у
функцији, 200 евра.
063/808-95-53. (189606)

ПРОДАЈЕМ италијанску
комплет штампарију за
сито-штампу. Тел. 063/251-
377. (ф)

НА ПРОДАЈУ полован
намештај. 065/592-78-75.
(189616)

РЕГАЛ МОСТ на продају 400
х 59 х 230, у одличном ста-
њу. 061/625-98-66. (189619)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтира-
ње, гаранција, 110 евра.
063/182-08-95, 335-930.
(189645)

ПРОДАЈЕМ старински кру-
њач са ел. мотором и пећ
крека весо. Тел. 060/320-
45-88. (189649)

ПРОДАЈЕМ шиваћу инду-
стријску машину ибердек, у
добром стању. 063/801-27-
15. (189662)

ПРОДАЈЕМ шпорет елек-
тролукс, професионални,
равна плоча, ширина 70 цм.
061/613-39-13, 063/808-40-
63. (189653)

КАУЧ с маказама, фрижи-
дер 180 литара ободин, све
покућство. 063/155-89-56.
(189709)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
060/322-47-42. (189708)

ПРОДАЈЕМ машину за
сушење веша у исправном
стању, беко, ремонтовану
ТА пећ, плинску боцу.
062/974-14-04. (189697)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са сто-
лицама, веш-машина, фри-
жидер, замрзивач, ТВ,
регал, лежајеви, орман.
Тел. 063/861-82-66.
(189720)
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ПРОДАЈЕМ: трпезарија,
стаклена двокрилна витри-
на, комода 2,20 м, сто и
шест столица. 064/616-47-
67. (189731)

НА ПРОДАЈУ шиваћа
машина багат, 706 вишња,
са сандуком, на струју.
064/616-47-67. (189731)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
преостала дрва, врата. Тел.
013/401-412. (189681)

КРУЊАЧ, прекрупач, инва-
лидска колица, метални
канистри за бензин.
013/251-62-40, 013/626-
437. (189742)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног клања,
Новосељански пут 175-б.
064/303-28-68. (189753)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 063/773-
45-97, 371-568. (189755)

БРИКЕТ, преостали, ефика-
сан, висококалоричан, од
храста, 4.000 дин. 061/296-
91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ металне поли-
це, фрижидер, брачни кре-
вет. 063/368-298. (189764)

ПРОДАЈЕМ сув храст, цер,
багремове сеченице. „Топли-
на”, 063/364-310. (189781)

ПРОДАЈЕМ три високосте-
оне краве и једну отељену.
064/344-74-40. (189778)

ТОВНЕ пилиће продајем,
очишћене и живе. 064/404-
73-04. (189793)

РЕГАЛИ, ормани, тросед,
француски лежај, угаона
гарнитура, веш-машина,
фрижидер, судопера, шпо-
рет, дневни сточићи, ТА
пећи, стилски сто и витрина,
кухињске витрине, трпеза-
ријски сто, баштенске сто-
лице, косилица. 064/155-38-
13, 060/055-38-13. (189817)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ри, замрзивачи, сушилице,
шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(189825)

КУПОПРОДАЈА половног
намештаја и осталог покућ-
ства. 061/317-07-67. (189828)

ПРОДАЈЕМ два троседа,
фотељу и табуре. 063/386-
277. (189836)

ПРОДАЈЕМ половне радија-
торе. 062/277-467. (189840)

ПРОДАЈЕМ телевизор Е 37,
фрижидер, замрзивач, ком-
бинацију, веш-машину,
шпорет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (189837)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, сатове, слике,
пенкала, старе фигуре и
друго. 335-930, 063/705-18-
18. (189645)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе слави-
не, веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, акумулато-
ре, старе каблове и остали
метални отпад. 060/521-93-
40. (189409)

КУПУЈЕМ очувано поку-
ћанство, белу технику,
стилски намештај. 066/900-
79-04. (189423)

КУПУЈЕМ старо, ново пер-
је, замена за лио јастуке.
062/974-14-04. (189423)

КУПУЈЕМ половне кревете,
регале, технику комплет
покућство у стану, кући, добро
очувано. 063/107-78-66. 

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи свих вели-
чина. 064/366-57-87, 335-
974. (189645)

КУПУЈЕМ перјане јастуке,
дуње и јоргане, стари
новац, порцелан, слике,
старе флаше сифон соде и
остало. 335-974, 063/705-
18-18. (189645)

КУПУЈЕМ старе играчке из
Југославије, стрипове, пез
фигуре, албуме, сличице, омо-
те чоколада и жвака. Неша,
064/187-56-80. (189711)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (189729)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те. 013/233-35-01, 064/265-
82-98. (189773)

КУПУЈЕМ обојене метале,
старо гвожђе, акумулаторе,
долазим на кућну адресу.
061/322-04-94. (189773)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
акумулаторе, долазим на
кућну адресу. 061/206-26-
24. (189773)

ЊИВА од 32 ара и кућа, тј.
салаш, погодно за баштова-
ње и воћарство. Тел.
013/664-862. (189000)

ПРОДАЈЕМ плац у Качаре-
ву, ново насеље. 065/602-
14-70. (189073)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
155 м2, 4.5 ара + објекат у
изградњи и 300 м2 у двори-
шту. Д. Туцовића. 065/335-
32-37. (189098)

ПРОДАЈЕМ кућу, Доњи
град, две стамбене једини-
це, плац , воће, легализова-
но. Тел. 064/066-78-43.
(189214)

ЈАБУКА, кућа спратна, пот-
кровље 13 х 10, плац 10,5
ари, Ђуре Ђаковића 14. 262-
40-88, 063/170-32-19.
(189394)

ПРОДАЈЕМ новију кућу на
Стрелишту. Тел. 063/870-
69-07. (189402)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом
Тамишу, започета кућа,
воћњак, цена по договору.
063/113-09-02, 063/111-08-
03. (189426)

ПРОДАЈЕМ плац-башту у
Баваништу, 14 ари, 4.000.
063/878-40-52. (189430)

ПРОДАЈЕМ кућу 350 м2, 16
ари, плац-башту 15 ари и
башту-њиву 17 ари, Сефке-
рин, све 25.000. 063/878-
40-52. (189430)

СТРЕЛИШТЕ, кућа, 38.000.
Тел. 060/165-43-02.
(189520)

НА ПРОДАЈУ њива прве
класе, два јутра, Црепаја.
063/756-22-59. (189526)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, уз доплату,
продајем велику палму.
062/655-244. (189535)

КУЋА, Книћанинова 33,
50.000, 100 м2 + стан 30 м2;
улични део, 5 ари, погодна
за издавање или за инвести-
торе. 064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (1895489)

ЦРЕПАЈА, кућа 130 м2, 14
ари, воћњак, гаража са
каналом, ЦГ, потпуно сре-
ђена, 55.000. 064/668-89-
15, „Тесла некретнине”.
(1895489)

МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189553)

КУЋА, Баваништански пут,
112 м2, 10 ари, 42.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(189553)

СТРЕЛИШТЕ, мања кућа

сређена, ЦГ, 31.000. „UnaDal-

li”, 064/255-87-50. (189553)

НОВА Миса, 80, трособна, 7

ари, 40.000, замена за једно-

собан стан. „Медиа”, 315-

703, 064/223-99-20. (189580)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижена.
063/879-51-40. (189590)

ТУРСКА глава, на 3 ара, за
реконструкцију са свим
потребним дозволама,
54.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (189657)

НОВА кућа, 86 м2, Караула,
грађевинска дозвола, плац
17 х 24, власник. 065/258-
87-77. (189601)

ПЛАЦ на Кудељарцу, воћ-

њак, дозвољена градња, 13

ари. 064/921-01-57. (189599)

МИСА, 57 ари, 10.000, хитно,

кућа 240 м2, 70.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (189624)

ТЕСЛА, кућа 80 м2, 3 ара,
66.000; 100 м2, 4,5 ари,
57.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (189624)

СТРЕЛИШТЕ, 110 м2, нова,
лепа, 4 ара, 55.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189624)

КУЋА, спратна, Тесла, 150 м2.
Тел. 062/164-93-21. (189622)

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

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189696)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, трособан,
18.500. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189696)

СТАРЧЕВО, добра, трособ-
на, паркети, 86 м2, 5 ари,
23.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189696)

АГЕНЦИЈА „Мустанг” про-
даје повољне куће у селима.
331-341, 062/226-901.
(189696)

ПАНЧЕВО, центар, кућа на
3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (189712)

ЛЕПА кућа на Котежу 1, на про-
дају. 062/193-82-55. (189734)

КОТЕЖ 1, сређена кућа, пето-

собна, 120 м2, гаража, греја-

ње, 3,5 ари, 82.000. „Кров”,

060/683-10-64. (189671)

ЈАБУЧКИ, кућа до пута, 61

м2, двособна, може поткро-

вље, 7,2 ара, 26.500. „Кров”,

060/683-10-64. (189671)

ПРОДАЈЕМ или мењам

викенд-кућу на Златибору,

100 м2, 3 ара плаца.

060/312-90-00. (189672)

КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, потпуно сређена, мањи
плац, 30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (189686)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевин-
ског плаца. Тел. 064/549-
08-78, 064/665-89-64.
(189684) 

ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објек-
тима, одмах усељива.
062/176-94-86. (189750)

ИЗДАЈЕМ део плаца, 10 х
15 м, на Јабучком путу, до
пута, ограђено, погодно за
држање аутомобила.
060/318-95-50. (189767)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, грађевин-
ски, стара Миса. 062/830-
85-42. (189780)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом
Тамишу, повољно. 063/870-
69-20. (189792)

ПРОДАЈЕМ воћњак-башту,
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (189791)

КАЧАРЕВО, спратница, 200
м2, новија градња, усељива,
5 ари плаца, договор.
063/218-860. (189799)

КУЋА, 120 м2, с локалом,
код бувљака, Светог Саве
141-а, 1/1, 38.000 евра.
061/187-99-87. (189812)

КУЋА, 500 м2 + 34 ара пла-
ца, 1/1, код бувљака, Карау-
ла, 65.000 евра. 061/187-99-
87. (189812)

ПОЛА куће, 200 м2, 6 ари
плаца код бувљака, засебан
улаз, 34.000 евра. 061/187-
99-87. (189812)

КАРАУЛА, 20 ари плаца,
Рибарска, вода, струја,
темељ куће, 35.000 евра.
061/187-99-87. (189812)

ВЕЛИКИ избор станова и
кућа. Агенција „Ковачевић”,
064/317-91-30. (189819)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
7 ари, 18.000, није фиксна
цена. „Ковачевић”,
064/317-91-30. (189819)

ПРОДАЈЕМ кућу, призем-
на, 64 м2, код школе „Свети
Сава”, насеље Миса.
065/251-52-70. (189815)

ДЕО куће, Моше Пијаде, 40
м2, таван, двориште, 16.000,
договор. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (189823)

ДОЊИ град, самостална,
135 м2, без улагања, 55.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(189823)

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
85 м2, 67.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (189828)

ПРОДАЈЕМ пољопривред-
но обрадиво земљиште у
Старчеву. Повољно.
060/709-72-99. (189818)

СТРЕЛИШТЕ, Утвине куће,
28.000, 7. јула, 36, ренови-
рана, 18.500. 063/744-28-
66, „Милка М”. (189824)

ВОЈЛОВИЦА, 88, 7,7, само
29.000; Стрелиште, лукс,
122, 3,60, 55.000. 063/744-
28-66, „Милка М”. (189824)

ЦРЕПАЈА ПР + пот., локал,
ново, 17.000, Омољица, две
јединице, 4,67, 17.500.
063/744-28-66, „Милка М”.
(189824)

ЦЕНТАР, стан 47,5 м2, дру-

ги спрат, лифт, ЦГ, гас,

гаража, власник. 063/757-

47-50. (СМС)

МАРГИТА, стан 53 м2, први

спрат, новоградња, фул

намештен, укњижен, вла-

сник. 063/449-798. (СМС)

ЦЕНТАР, нови, укњижен.

Гарсоњера 24 м2, једносо-

бан 37 м2 + галерија.

063/208-352. (СМС)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,

1/V, ЦГ, укњижен. 060/415-

52-05. (186071)

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

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

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан стан,
64 м2 + 6 м2, тераса, две спа-
ваће, дневна, кухиња са
трпезаријом, остава, купа-
тило. Код школе и вртића,
Стрелиште, 36.500 евра.
069/214-41-49. (188917)

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

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, код
пијаце, 48 м2, 2/4, без лиф-
та, промењене водоводне,
струјне инсталације, укњи-
жен, продајем, 32.000 евра,
без аг. провизије, усељив.
Агенција ekonomik.net-
.sistem 063/826-97-09
(188914)

ПРОДАЈЕМ једнособан, 28
м2, 1.100 евра, центар.
061/670-97-96. (188935)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан стан, 44,5 + 3.5 тераса,
IV спрат, Цг. Тел. 315-290.
(189124)
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СТАН, 53 м2, Ул. Мајке Југо-
вића 7-б, употребна, одмах
усељив, нов. цена 900 евра/м2.
060/661-05-79. (188977)

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

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

ПРОДАЈЕМ стан 70 м2,
новоградња у Карађорђевој,
Панчево. 064/258-18-42,
063/164-06-40. (189080)

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

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
065/398-98-99. (189263)

НОВИ станови, центар,
први спрат, преко пута
пијаце, 110, 55 м2, Ослобо-
ђења. 064/295-50-95.
(189229)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, центар, Котеж 2 или
мењам за два једнособна.
060/447-44-80. (189415)

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
центар, власник. 065/408-
57-09. (189434)

СТРЕЛИШТЕ, центар, стан

од 86 м2. Тел. 064/267-71-

74. (189455)

НА ДЕСЕТ минута од цен-

тра града, станови 26, 30,

32, 51, 55 и 78 м2. Тел.

064/267-71-74. (189435)

МЕЊАМ двособан, Котеж
1, за мањи једнособан.
Може продаја. Власник.
063/765-83-10. (189439)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан
61 м2, велико двориште, гара-
жа. 064/938-41-99. (189446)

НОВА Миса, 55 + 20 м2,
сређен, ПВЦ, клима, ниско
приземље, 21.000. 065/237-
10-09. (189488)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, нов, ПВЦ столарија, ЦГ
на струју, цена по договору.
065/811-48-11. (189483)

ТЕСЛА, двоипособан, 60 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/811-48-11. (189483)

ТЕСЛА троипособан, 88 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/811-48-11. (189483)

ТЕСЛА, станови у изградњи,
разних структура, екстра
сређени, ЦГ. 065/811-48-
11. (189483)

ПРОДАЈЕМ салонски стан,
строги центар, 86 м2, ЦГ, I
спрат. 064/520-05-15.
(189501)

ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику, замена плац
или кућа. 060/312-90-00.
(189503)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
одржаван стан, 57, VII, ЦГ,
27.000, власник, договор.
064/617-80-88. (189506)

ПРОДАЈЕМ стан, 38 м2, 7.
јула 3-Д/9. 064/686-51-10.
(189298)

ТЕСЛА, двособан,ЦГ, ВПР,
32.000. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.
(1895489)

ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,
ВПР, две терасе, гаража у
згради, потпуно реновиран,
48.000, договор, близу
„Авив парка”. 064/668-89-
15, „Тесла некретнине”.
(1895489)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ТА,
IV спрат, сређен, 26.500.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (1895489)

ПРОДАЈЕМ стан 57 м2,
Котеж 1, I спрат, ЦГ, сре-
ђен, без посредника. звати
од 9 до 13 сати и после 19
сати. Тел. 062/856-61-52.
(189544)

ЦЕНТАР, 48 м2, IV, сређен,
опремљен, 30.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (189553)
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СОДАРА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (189553)

ЦЕНТАР, новоградња, 110
м2, ЦГ, 65.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189553)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
ЦГ, лифт, 48.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (189553)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I спрат, ЦГ,
22.000. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (189553)

СВЕТОЗАРА Милетића, једно-
собан, I, 32 м2, 24.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. (189553)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
укњижен, 25.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (189553)

НОВА Миса, новија зграда, тро-
собан, II спрат, 37.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (189553)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Сода-
ра, леп сређен, тераса,
27.000, Зеленгора, 24.500.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (189580)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
57, I, одличан, 30.500;
Тесла, 52, тераса, ТА,
30.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (189580)

ЦЕНТАР, једнособан, тера-
са, ЦГ, 20.000; шири цен-
тар, гарсоњера лепа,
12.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (189580)

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла, 40,
ТА, 23.000; Котеж, 35, I,
23.000; Стрелиште, 22.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (189580)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (189608)

ЦЕНТАР, Трг слободе, дво-
собан, I, погодан и као
пословни простор, салон-
ског типа, 35.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(189657)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 59 м2, двособан, у кин-
дер згради. 063/102-94-45.
(189600)

СОДАРА, без грејања, дво-
собан, IV, 26.500 и једносо-
бан, III, 23.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(189657)

ТРОИПОСОБАН, I, ЦГ,
Доситејева улица, 64.000
евра; Тесла, нов двоипосо-
бан, 700 евра/квадрат.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (189657)

ТЕСЛА, двособан, ТА, ком-
плетно сређен, 36.000; тро-
собан, V, ЦГ, 37.500.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (189657)

КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, V,
реновиран, усељив, без
посредника, 31.000.
063/808-95-53. (189606)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан, ЕГ,
25.500; трособан 64 м2,
39.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (189624)

СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, двосо-
бан, леп, 25.000; трособан,
80 м2, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189624)

КОТЕЖ, 62 м2, двоипосо-
бан, 35.000, 74 м2, трособан,
43.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (189624)

СОДАРА, 56 м2, двособан,
26.000; трособан, 37.000;
двособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189624)

ЦЕНТАР, 42 м2, нов, једнои-
пособан, 27.500; двособан, 53
м2, 700 евра/квадрат. „Гоца”,
063/899-77-00. (189624)

ЦЕНТАР, 85 м2, нов, хитно,
54.000; 100 м2, 60.000, леп;
115 м2, 65.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189624)

МИСА, 47 м2, двособан, леп,
27.000, 37 м2, 17.000, 52 м2,
30.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (189624)

ДВОРИШНИ, 44 м2, центар,

12,000; 62 м2, 17.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (189624)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ, велика
тераса, Радова зграда, укњи-
жен, замена мањи, 33.000.
064/266-25-80. (189628)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18 м2,
ЦГ, власник, звати после 16
сати. 063/697-360. (189656)

СТАН на продају, договор, хит-
но. 064/130-27-34. (189661)

КОТЕЖ 1, трособан, Радова
зграда, VI, ЦГ, кабловска,
42.000. 063/304-608. (189668)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
без посредника, 32.000
евра, хитно. 063/837-91-30.
(189638)

ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру Панчева, 45 м2.
069/217-28-60. (189632)

ТРОСОБНИ, Стрелиште,
42.000; Котеж 2, 44.000; цен-
тар 45.500. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (189735)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркет, тераса, VII,
30.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(189735)

СТРЕЛИШТЕ, почетак, двосо-
бан, 54 м2, ВП, тераса, укњи-
жен, 29.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (189735)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52 м2, IV,
ТА, 22.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (189735)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189735)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, ТА, II, укњижен,
22.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189735)

СТРОГИ центар, гарсоњера,
III, ТА, зграда поред Музе-
ја, 20.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(189735)

МАРГИТА, трособан, 62 м2,

новоградња, I спрат, гас,

43.000. „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (189735)

СТРЕЛИШТЕ, хитно, двосо-

бан, 56 м2, IV, ЦГ, лифт,

укњижен, 25.000. „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(189735)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
62 м2, III, ЦГ, лифт, 32.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (189735)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2 + Т, ВП, одличан,
26.000. „Мустанг”, 069/226-
66-58. (189696)

ТЕСЛА, двоипособан, 63 м2

+ Т, ЦГ, IV, леп распоред,
34.500. „Мустанг”, 069/226-
66-58. (189696)

ШИРИ центар, дворишни,
реновиран, 38 м2, једносо-
бан, 15.000. „Мустанг”,
062/226-901. (189696)
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ТЕСЛА, двоипособан, 64 м2,
V, лифт, ЦГ, тераса, 35.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189696)

МИСА, новији, једнособан,
34 м2, тераса, укњижен,
22.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189696)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, тераса, ВП, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (189696)

ТЕСЛА, двоипособан, I, 60
м2, ЦГ, две терасе, 38.000,
договор. „Мустанг”,
062/226-901. (189696)

НОВ стан у згради, 50 м2,
близу центра, има лифт,
грејање, гас. Тел. 064/049-
62-72. (189699)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан 32 м2, Котеж 1, звати
после 16 сати. 060/720-20-
78. (189705)

НОВ, неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12 м2, гале-
рија, дуплекс, једнособан +
галерија, леп и миран крај,
најквалитетнија зграда, IV,
нема лифт, 17.500, без
посредника. 065/567-56-78.
(189707)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
44 , ЦГ, 25.000; Котеж 2,
Тесла, Стрелиште, двособ-
ни, 55.000, 30.000; центар,
трособан, 66, 34.000; улич-
но 42, 13.000. „Јанковић”,
348-025. (189721)

ТРОСОБАН, Содара, 75 м2, I
спрат, ЦГ, може замена
Тесла, Котеж 1, за мањи
1–1,5. 064/616-47-67.
(189731)

МАРГИТА, ново, двоипосо-
бан, 55 м2, ВПР, ЕГ гас,
41.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (189738)

КОТЕЖ, Тесла, двособан, 55
м2, II, ЦГ, 30.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (189738)

ТЕСЛА, трособан, 73 м2, III,
ЦГ, 46.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(189738)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, VI, ЦГ, 28.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (189738)

НОВА Миса, двоипособан,
72 м2, I, ЦГ, 37.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (189738)

ЦЕНТАР, двособан, II, 46
м2, ТА, реновиран, 32.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (189738)

НАЈПОВОЉНИЈИ тросо-
бан, 72 м2, Котеж 2, леп, III,
мирна страна, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(189671)

СТРОГИ центар, двособан,
52 м2, III, ЦГ, без улагања,
41.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (189671)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
62 м2, VI спрат. 064/617-02-
29. (189678)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 17.000.
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (189686)

КОТЕЖ  1, једноипособан,
40 м2, IV, ЦГ, сређен,
22.000, договор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(189686)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
ВП, ЦГ, усељив, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (189686)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 41 м2, ВП, ЦГ, усељив,
23.000, договор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(189686)

ТЕСЛА, двособан, нов, II,
ЕГ, две терасе, 50 м2,
35.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(189686)

ДВОСОБАН, 68 м2, Котеж 2,
почетак Војвођанског буле-
вара, јужна страна, дво-
стран, велика тераса, IV,
лифт. 069/251-19-55.
(189691)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, тераса, 33.000.
„Трем”, 319-446, 064/130-
38-29. (189732)

ПРОДАЈЕМ намештен стан
у Железнику, 34 м2.
065/530-33-33. (189750)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, II, тера-
са, усељив, 1,0, 24.000. 319-
446, 064/130-38-29, „Трем”.
(189752)

КОТЕЖ 1, 3,0, 65 м2, ЦГ, II,
две терасе, Радова зграда.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189752)

ЦЕНТАР, 60 м2, ЦГ, IX, 2,0,
није задњи, гледа на
Тамиш, 38.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189752)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, ПР,
2,0, Ослобођења, 33.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189752)

ПЕПЕЉАРЕ, 2,5, 58 м2, ТА,
I, 28.000. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (189752)

НОВА Миса, 35 м2, ТА, ПР,
1,0, тераса, 20.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189752)

НОВА Миса, 54 м2, ТА, I,
2,0, две терасе, 26.500. 319-
446, 064/130-38-29, „Трем”.
(189752)

КОТЕЖ 2, 2,0, 60 м2, ЦГ, II,
тераса, лифт, 37.000. 319-
446, 064/130-38-29, „Трем”.
(189752)

СТАН 65 м2, Иве Курјачког
97, укњижен, екстра повољ-
но. 061/173-60-35. (189776)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 12 м2

+ галерија, хитно, 8.000,
договор. „Јуричан”, 346-
737. (189748)

СОДАРА, 35 м2, једнособан,
вреди погледати. Тел.
063/758-46-53. (189777)

ПРОДАЈЕМ двособан с
терасом, 60 м2, Котеж 2,
34.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (189785)

ПРОДАЈЕМ двоипособан,
Котеж 2, 60 м2, 35.000 евра.
„Весна два”, 066/937-00-13.
(189785)

СТАНОВЕ и куће на свим
локацијама. Агенција „Ћур-
чић”. 013/362-816,
063/803-10-52. (189809)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, I, ЦГ, 57 м2,
31.000. „Ковачевић”,
064/317-91-30. (189819)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
нов, 44 м2, једноипособан, I,
TA, тераса, 25.000. „Коваче-
вић”, 064/317-91-30.
(189819)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
м2, на Стрeлишту, мењам за
мањи на Котежу 1, ВП, I,
или продајем. 013/616-524,
звати од 18 до 21 сат.
(189820)

МАРГИТА, 45 м2 + 15 м2,
2,0, за сређивање, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(189823)

КОТЕЖ 1, 38 м2, ЦГ, IV, 1,0,
21.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (189823)

КОТЕЖ 1, III, 46, 34.000,
Стрелиште, нов, тераса,
28.000, 19.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (189824)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса,
42, ПР, 24.000; Стрелиште,
46 , ПР, 28.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (189824)

ЦЕНТАР, ПР, 34, новоград-
ња, 26.000, Содара, VI, 56,
33.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (189824)

ЗЕЛЕНГОРА, I, 39, сређен,
24.500, центар, IV, 46, сре-
ђен, 27.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (189824)

КОТЕЖ 1, 45, одличан,
33.000, Котеж 1, I, 50, TА,
26.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (189824)

САМАЧКИ, II, 16, 14.000,
Д. град, до улице, 12.500.
063/744-28-66, „Милка М”.
(189824)

ТЕСЛА, I, II спрат, 105 м2,
55 м2, 49 м2. 060/765-66-60.
(189833)

ЦЕНТАР, нови укњижени,
гарсоњера 24 м2 и стан 37 +
15 м2, галерија. 063/208-
352, власник. (189839)

КУПИЛИ бисмо очуван
стан до 25.000 евра, не
мањи од 60 м2, млади брач-
ни пар. 064/224-60-35.
(189766)

КУПУЈЕМ станове, исплата
одмах. 060/745-05-75.
(189819)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потре-
бан једнособан, центар,
брза реализација. 063/744-
28-66. (189824)

ИЗДАЈЕМ нов, намештен,
стан, 50 м2, у Улици Иве
Курјачког. 062/471-951.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, ненамештен, на
дуже. 060/633-13-00. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
непосредна близина стани-
це „беовоза”, 50 м2, I спрат,
ЦГ. 064/208-13-63. (и)

ТРОСОБАН, 78 м2, строги
центар, ненамештен, теле-
фон, грејање. 064/280-60-
53. (189099)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 28
м2, 80 евра, центар.
061/670-97-96. (188935)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, на Содари, 56
м2. 064/155-65-11. (189023)

ДВОСОБАН, полунамештен
стан у центру са ЦГ. 353-
825, 064/616-40-50.
(189217)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
приземље, двособан, 100
евра, депозит х 2. Звати од
17. фебруара. 062/842-16-
00. (189390)

ИЗДАЈЕМ на Стрелишту
двособан празан стан, II
спрат, ЦГ, на дуже.
064/255-62-32. (189395)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
самцу, кухиња, купатило,
50 евра. Миса. 060/444-76-
83. (189395)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж, 43
м2, намештен. 063/202-672,
370-991. (189403)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
ипособан стан на Котежу 1.
Ослобођења, ЦГ, клима.
064/311-41-02. (189415)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
двособан, ненамештен, ЦГ.
060/542-17-01. (189432)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 2. Тел. 064/672-
11-74, 331-985. (189439)

СТАН за издавање, Цара
Лазара 50. 065/235-39-21,
013/235-39-21. (189444)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипосо-
бан, Тесла, зграда, ненаме-
штен, ТА. 231-56-00,
065/468-76-27. (189461)

ПОЧЕТАК Маргите, Ул.
Стевице Јовановића, једно-
ипособан, намештен стан,
дворишни. 064/313-89-72.
(189462)

ИЗДАЈЕМ леп празан или
полунамештен, ЦГ, у згра-
ди, Котеж 1, једнособан.
063/101-09-32. (189464)

ДВОСОБАН стан, каблов-
ска, интернет, ТА грејање,
повољно, Банијска 6. Тел.
378-093. (189486)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, у центру. 064/154-
95-65. (189487)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан, Карађорђева 13,
50 м2. 064/063-39-08.
(189493)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Миси, нов, 110 евра,
позови 064/228-53-86.
(189469)

ИЗДАЈЕМ кућу 65 м2, Утви-
на колонија, Стрелиште.
063/816-77-96. (189473)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли, 25 м2, ЦГ, теле-
фон, тераса. 064/140-88-36.
(189477)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 2, ЦГ,
тераса, клима, кабловска.
060/644-04-46. (189495)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
с употребом купатила и
кухиње, с трпезаријом, цен-
трално грејање. Стрелиште.
064/548-66-75, 063/716-82-
53. (189505)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(189507)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила. Тесла.
064/316-60-40. (189512)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Содари, мања, за
једну особу. 063/803-14-81.
(189513)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ТА, телефон.
064/167-64-38, 064/235-78-
00, 064/293-08-06. (189515)

КОТЕЖ 1, Новосадска 21,
издајем намештен једносо-
бан стан самцу. 062/384-
290. (189524)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену гар-
соњеру самцу. 065/353-07-
57. (189524)

СТАН за издавање, кућа,
центар, ТА, кабловска.
063/866-59-58, 064/420-62-
71. (189530)

ПРИМАМ цимерку или
самицу. 331-063. (189540)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 062/600-365.
(189543)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Котежу 2.
063/224-528. (189546)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен
стан у центру, 55 м2, клима,
интернет, грејање. 063/454-
011. (189551)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
код хотела „Тамиш”, од 30
м2. 061/282-25-30. (189557)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање, на дуже, на Стре-
лишту. Тел. 063/887-09-98.
(189561)

ИЗДАЈЕ се стан, 37 м2, ком-
плет намештен, кабловска,
итнернет. Тел. 064/396-25-
35. (189564)

НАМЕШТЕН двособан стан
са грејањем у Сарајевској
улици, издајем. 064/222-01-
47. (189574)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-
мештен стан с посебним стру-
јомером, Цара Лазара 119-а.
013/252-13-57. (189580)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, наме-
штена, месечно плаћање,
одмах усељива, центар гра-
да. 065/691-88-23. (189578)

ИЗДАЈЕМ стан од три про-
сторије у центру, ТА, засе-
бан улаз. 064/076-86-67.
(189577)

ИЗДАЈЕМ нов дворишни
једнособан стан, Панчево,
Ж. Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (189585)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
изнад Робне куће, на четвр-
том спрату. 061/277-62-37.
(189585)

ИЗДАЈЕМ собу. 064/034-
78-30. (189615)

ИЗДЈЕМ празан стан у цен-
тру, 110 евра. 063/822-94-
87. (189618)

ДВОСОБАН, ненамештен
стан, Котеж 2, лифт, греја-
ње, телефон, кабловска.
063/765-84-50. (189625)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, са грејањем.
063/843-39-70. (189630)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 54
м2, полунамештен, први
спрат, ЦГ, телефон, интер-
фон, у Жарка Фогараша.
064/700-38-21. (189671)

ИЗДАЈЕМ ненамештен дво-
ришни стан, 50 м2, КТВ,
клима, договор. 064/337-
19-39, 377-349. (189640)

ИЗДАЈЕМ празан ренови-
ран двособан стан, строги
ценар, Карађорђева 2. Тел.
061/301-30-73, 061/145-56-
77. (189642)
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ГАРСОЊЕРА, двокреветна,
комфорна, 28 м2, ЦГ, II,
Стрелиште, опремљена.
061/352-25-25, 063/883-43-
52. (189643)

ИЗДАЈЕ се полунамештен
стан, центар. Тел. 064/267-
49-72. (189650)

ЈЕДНОСОБАН стан, строги
центар, III спрат, ТА, теле-
фон, интерфон. 066/813-
46-80. (189635)

ИЗДАЈЕМ целу кућу или
одвојено по спратовима –
становима, Синђелићева.
063/372-124. (189651)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, 90 евра.
064/111-08-68. (189659)

ИЗДАЈЕМ стан, комплетно
намештен, са грејањем.
061/613-38-84, 062/113-20-
14, 064/118-38-79. (189653)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен или по потреби
намештен стан на Тесли.
064/288-08-80. (189663)

СОДАРА, издајем једносо-
бан стан, 35 м2, ЦГ, III,
лифт. 063/827-23-63,
013/632-046. (р)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан на
Котежу 2, 50 м2, II спрат, ЦГ,
телефон, клима, кабловска.
063/735-44-45. (189698)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан у центру. 013/346-292.
(189700)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 62
м2, централно, клима, интер-
фон. 063/115-70-24. (189701)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли, 41 м2, ТА, клима,
на дуже, усељив од 1. марта.
Тел. 064/221-69-73.
(189670)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан. 013/341-571,
065/440-97-00. (1289706)

ИЗДЈЕМ собу с употребом
кухиње и купатила. М. Кра-
љевића 9. 063/811-73-75.
(189713)

ИЗДАЈЕМ, Стрелиште, тро-
собан стан, ЦГ, 72 м2.
064/064-95-65. (189721)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар, стамбено-пословне
намене. 062/347-667.
(189724)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(189723)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Котежу 1, 30
м2, ЦГ. Тел. 062/165-44-04.
(и)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, Ул. Марка Кра-
љевића. 062/725-253.
(189743)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(189743)

ИЗДАЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1. 064/874-02-02.
(189746)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Котежу 1, 30
м2, ЦГ. Тел. 062/165-44-04.
(и)

ЖЕНСКОЈ особи издајем
намештену гарсоњеру у
Панчеву. Тел. 064/433-42-
80. (189779)

ПОТРЕБАН стан у центру
око 60 м2, може дворишни.
063/847-41-62. (189784)

ИЗДАЈЕ се стан, 50 м2 и
локал 30 м2, Цара Душана
38. 062/886-56-07, 013/351-
477. (189796)

САМАЧКИ, гарсоњеру,
намештену у приземљу,
издајем, 80 евра + депозит.
064/453-16-19. (189810)

ИЗДАЈЕМ салонски стан у
строгом центру, између две
ординације. 063/222-358.
(189811)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
Тесла, ЦГ, клима, кабловска.
060/660-24-26. (189830)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ТА, код хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07. (189829)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 1, полунамештена,
телефон, ЦГ. 063/717-12-
79. (4596)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Кара-
ђорђева 88, 50 евра.
064/994-13-16. (4596)

ЛОКАЛ за издавање, 23 м2,
Л. Толстоја, близу пијаце,
грејање, телефон. 333-058.
(189053)

ПРОДАЈЕМ локал 40 м2,
14.000 евра, центар.
061/670-97-96. (189939)

ПРОДАЈЕМ локал у Панче-
ву, Светог Саве 61-а.
060/320-68-88. (189411)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 120 м2, Мите Топало-
вића 10, код Социјалног.
063/278-151. (189415)

ЛОКАЛ на Стрелишту, нова
пијаца, издајем/продајем.
Повољно. 063/240-784.
(189435)

ИЗДАЈЕМ простор погодан
за тиху пословну делатност.
064/145-47-48, 061/175-00-
15. (189447)

ПОВОЉНО продајем киоск
на аутобуској станици, рено
лагуна, фијат темпра кара-
ван. 061/156-26-00.
(189465)

У ТРУБАЧУ, локал од 16 м2,
погодан за адвокатску кан-
целарију или за књиговод-
ство, продајем/издајем,
повољно. Тел. 347-379, од
15 до 18 сати. (189460)

ИЗДАЈЕМ локал у Његоше-
вој, центар, два излога, 60
м2. 063/745-69-26. (189481)

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

ТЕСЛА, локал за издавање,
15 м2. Тел. 061/153-34-32.
(189521)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-93-
29. (189558)

ИЗДАЈЕМ ауто-сервис у
раду, два канала, прилаз,
Стрелиште. 066/908-66-58.
(189565)

ИЗДАЈЕМ локал, 110 м2,
центар, све делатности, три
санитарна чвора. 063/436-
778. (189572)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, на
доброј локацији. 060/707-
44-04. (189583)

ИЗДАЈЕМ нов локал од 90
м2, Димитрија Туцовића 57.
064/178-88-98. (189590)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2, Улица
браће Јовановића, близу пија-
це. Тел. 333-811. (189594)

ИЗДАЈЕМ локал у најстро-
жем центру. 064/267-72-17.
(189591)

ИЗДАЈЕМ локал од 80 м2,
на новој Миси. 013/370-
165. (189596)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал 29 м2, у киндер згра-
ди. 063/102-94-45. (189600)

ПРОДАЈЕ се локал у близи-
ни Аутобуске станице и
Зелене пијаце. 064/537-75-
16. (189604)

ИЗДАЈЕ се локал на Котежу
2, 30 м2, може и фризерски
салон. 064/134-62-62.
(189633)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Долова. 063/750-00-16.
(189617)

ИЗДАЈЕМ локал између
Аутобуске станице и пија-
це, погодан за пекару.
063/372-124. (189651)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ киоск
штампе, 7.700, фаст фуд
киоск 11.500. 063/700-38-
51. (189714)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2 и
магацин од 40 м2, повољно.
062/830-10-73. (189715)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, 34 м2, локал у раду,
„Роштиљ Ниш”, може и без
инвентара. 069/172-91-75.
(189730)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (189675)

ИЗДАЈЕМ локал 80 м2 на
спрату, између Аутобуске и
Зелене пијаце. 063/226-148.
(189683)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
Панчева, 80 м2, лукс уре-
ђен, две телефонске линије,
укњижен, цена повољна.
060/363-66-05. (189741)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
локал 40 м2, на прометном
месту, Димитрија Туцови-
ћа. Тел. 063/867-40-25,
063/889-93-11. (1891565)

САМ центар, 14 м2, могућ-
ност издавања дворишта, 4
ара. 063/240-817. (189775)

И З Д А Ј Е М / П Р О Д А Ј Е М
локал на Зеленој пијаци,
први на улазу из Змај Јови-
не, фиксно 15.000. Тел.
064/404-91-49. (189786)

И З Д А Ј Е М / П Р О Д А Ј Е М
локал на пијаци Стрелиште,
бивша рибара. Тел.
064/404-91-49. (189786)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
локал у Омољици, Патри-
јарха Арсенија Чарнојевића
бр. 9. 062/404-144. (189740)

ЦЕНТАР, локал, канцела-
рија, телефон, разрађен,
продајем/мењам. 064/246-
05-71, 345-534. (189794)

ЛОКАЛ за издавање, Осло-
бођења 10, бивша парфиме-
рија „Гага”. 063/864-87-02.
(189805)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
на Зеленој пијаци. 061/230-
21-70. (189800)

ИЗДАЈЕМ локал, Паје Мар-
гановића 17, Панчево, пого-
дан за све врсте делатности.
065/422-05-55. (189832)

ПОТРЕБНИ радници с
искуством перионици
„Пионир”. Јавити се на број
069/108-06-54. (188094)

ПОТРЕБНЕ две конобарице
кафићу у Панчеву. Тел.
063/555-770, 062/632-552.
(189100)

ПОТРЕБНА конобарица,
куварица са искуством у
новоотвореном ресторану у
Старчеву. Тел. 061/234-13-
40. (189100)

ПОТРЕБНА радница за
индустријским машинама,
ибердек, посао за стално.
Звати после 18 сати на
069/235-71-00. (189443)

ПОТРЕБАН радник, елек-
тро струке, за рад у сервису
беле технике. Обавезна
возачка дозвола Б-катего-
рије. Пријаве слати на emai:
milivojevdoo@hotmail.com.
Тел. 063/216-938. (189463)

РЕСТОРАНУ „Poco Loco”
потребан чекер и посласти-
чар (декоратер). 064/874-
03-01. (189609)

ПОТРЕБАН пекар с иску-
ством. 064/120-09-42.
(189647)

ПОТРЕБНА конобарица.
Бифе „Стари дукат”.
062/267-431, 064/408-28-
71. (189666)

ПОТРЕБНА девојка од 25 до
35 година за чување деце.
Звати од 12 до 15 сати.
064/824-17-14. (189769)

ПОТРЕБАН ноћни чувар
продавници беле технике,
старости преко 55 година.
013/334-010. (189772)

БИФЕУ у граду потребна
радница. 063/729-07-74.
(189770)

CAFFE „Flamingo” тражи
девојку за рад с искуством,
слободни дани. 069/364-10-
04. (189778)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 062/404-144.
(189790)

БИЛИЈАР клубу потребна
радница. 061/167-93-92.
(189801)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
на месту кол-оператера.
Пријаве на број 064/645-30-
95, 064/645-30-96, радним
данома, од 10 до 16 сати, e-
mail: dominofp@yahoo.com.
(189798)

ПОТРЕБНА медицинска
сестра, фармцеутски техни-
чар и секретарица, не ста-
рија од 35 година. 065/555-
50-65. (189802)

ПОТРЕБНА девојка с иску-
ством, за рад у бутику. Тел.
064/280-21-06. (189803)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике, професор са иску-
ством. 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)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање, воде, кана-
лизације, кабина, бојлера,
славина, котлића. 063/836-
84-76. (188912)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, повољно, квалитет-
но. Мајстори из Ковачице.
Тел. 063/736-12-24.
(188943)

ХОБЛОВАЊЕ и лакирање,
поправка и фуговање пар-
кета. 013/602-701, 064/341-
79-60. (189262)

МАТЕМАТИКА за основну
школу, припрема пријем-
ног, средњу, физика, меха-
ника, отпорност материја-
ла, термодинамика. Профе-
сорка с искуством. 064/425-
502. (189380)

КОМБИ превоз до 2,5 тоне,
мањих габарита, земља–и-
ностранство. 063/849-54-
32. (189292)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзоле,
ПС 4, забавите се. 064/914-
79-81. (187003)

ЧУВАЛА бих децу или ста-
рије особе. 060/631-57-63.
(189404)

МАЛТЕРИСАЊЕ, ренови-
рање кровова, бетонирање,
зидање, кречење, ламинати,
повољно. 063/865-80-49.
(189408)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, два-
десет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-51-
48. (189945)

НЕГОВАТЕЉИЦА негује
стара, болесна, непокретна
лица на сат, потреби.
060/366-63-69. (189455)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, ископи,
обарање, сеча стабла, одно-
шење непотребних ствари.
064/122-69-78, 060/035-47-
40. (189458)

СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе
и факултете. 064/462-37-
64. (189496)

КРЧЕЊЕ воћњака, обарање
стабала, кошење тримером,
могућ одвоз. Договор.
064/144-36-03. (189484)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе, све
остало, најповољније. Тра-
жим посао. 065/361-13-13.
(189475)

РАДИМ педикир и депила-
цију тела, козметичар.
064/455-67-15. (189476)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-00.
(189495)

МОНТИРАЊЕ и уградња
дигиталних уређаја за теле-
визоре, тражим посао.
064/437-64-33. (189504)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (188619)

ПЕТОЧЛАНА породица,
старала би се о особи у
годинама када јој је потреб-
на помоћ и нега, уз пуно
пажње и уважавања.
063/883-14-92. (189528)

СТРУЧНО орезивање воћа-
ка. 060/431-52-70. (189522)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-
04. (189536)
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МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
превоз комбијем. 065/557-
81-42, 013/235-78-82.
(189539)

ЧУВАМ децу у свом или
вашем стану. Учитељица.
060/010-11-53. (189542)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (189542)

РЕЛАКС масажа, парцијал-
на масажа, антицелулит
масажа. 251-40-79,
064/905-07-91. (189552)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (189563)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније
у граду. 063/804-57-99.
(189589)

ОДРЖАВАЊЕ и сервисира-
ње компјутера, тражим
посао. Неша, 064/512-67-
27. (189596)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
поправка старе, уградња
нове инсталације, машин-
ска одгушења санитарија.
062/382-394. (189605)

ДУБИНСКО прање мебли-
раног намештаја, тепиха,
унутрашњости аутомобила.
Наташа. 361-474, 060/361-
47-41. (189639)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација,
повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (189641)

ТЕПИСИ, дубинско прање и
усисавање тепиха и гарни-
тура. 065/438-75-39,
013/412-158. 

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење и кошење,
фрезирање баште. 064/196-
17-32. (189667)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (189702)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (189706)

КЕРАМИЧАРСКИ радови,
купатила, кухиње, терасе,
степенице, све врсте подо-
ва, итд. 064/492-79-58.
(189710)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење канализације,
поправке, замене, повољно,
одмах. 331-657, 064/495-
77-59. (189719)

ВОДОИНСТАЛАТЕР рено-
вира купатила, поправке,
преправке, одгушење кана-
лизације. 061/648-96-62.
(189758)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење канализације, адапта-
ције купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (189674)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (189688)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора, монтирање ТВ
и сателитских антена.
064/866-20-70. (189692)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (189750)

ЧУВАЛА бих дете, старију
особу, спремала станове.
061/229-03-62. (189754)

ПРОФЕСОРКА српског
ради с проблематичном
децом, све предмете, успех
загарантован. 063/750-66-
85. (189768)

БЕСПЛАТНО наводњавање,
снабдевање водом, ако
дозволите монтирање про-
тотипа ветрењаче на вашем
имању. Тел. 065/559-78-43.
(189797)

ИЗРАДА архитектонско-
грађевинских пројеката.
064/131-98-75, 065/341-64-
90. (189807)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но, педантно и повољно.
064/252-51-75. (189809)

НЕГОВАТЕЉИЦА би чува-
ла баку или деку. Тел.
061/289-76-84. (189814)

КЕРАМИКА, водовод, ква-
литетно, поуздано, повољ-
но. 063/318-780. (189826)

ДУБИНСКО прање тепиха и
мебл намештаја кирбијем.
063/755-76-98. (189831)

ПРОФЕСИОНАЛНИ возач,
вишегодишње искуство.
063/318-780. (189826)

НОВО, ново, ново пик-ап пре-
воз, акција овог месеца, тура у
локалу 700 динара, ваш „Бом-
бончић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата, за
вас и недељом радимо. Иза-
берите најбоље! Овог месе-
ца са овим исечком из
новина, попуст на све
селидбе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена
посла. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, 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. bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и 7
т, комбијем 2 т, с радници-
ма или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће
чековима 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, комби-
јима, екипа радника, мон-
тирање/демонтирање, пако-
вање ствари, кутије за пако-
вање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (ф)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o . r s .
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (186709)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77.
(187245)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (187633)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање, оправ-
ка старих кровова, разне
изолације, пресецање влаге.
013/664-491, 063/162-53-
89. (188048)

ОДГУШЕЊЕ одвода и кана-
лизације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Aсqua”, 062/532-
346. (188733)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине, бој-
лере,  фрижидере, шпорете,
електроинсталације -
одмах. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (189184)

СЕРВИС за шиваће маши-
не. 066/210-012. (189382)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Саша”. (189129)

СЗР „МАКИ”, постављање,
хобловање и лакирање с
материјалом или без. Мај-
стори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (189299)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, квалитетно, повољ-
но. 064/145-89-98, 061/141-
38-02. (189544)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије. Све
за воду од 0 до 24 сата.
Долазим одмах. Пензионе-
рима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-45-
09, 061/348-20-00. (189444)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купатила,
канализације, адаптације
купатила, канализације,
воде, батерије, вентиле, све
за воду. Пензионерима
попуст. Долазим одмах.
348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, 064/151-82-
64. (189448)

ТВ сервис, продаја полов-
них, поправка осталих
електроуређаја, монтирање
ТВ антена, уређаја за диги-
тализацију. Дејан, 063/800-
01-96. (189457)

ПОСТАВЉАЊЕ и хоблова-
ње свих врста паркета.
063/812-08-51. 

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
поправке, адаптација купа-
тила, замена санитарије,
одгушења. 061/322-98-51,
061/264-18-87. (189492)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. 

ПОВОЉНО! Превоз робе и
селидбе, комбијем. Цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (189534)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних,
заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефти-
нији, с највећом гаранци-
јом. Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(189587)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, бој-
лере, шпорете, поправљамо
с овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (189717)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ПВЦ, алу-ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих, роло, римских, панел-
них зебра завеса, роло-
комарника, тенди, туш-
кабина, хармо-врата, роло
заштитних врата. Горан,
013/351-498, 063/816-20-
98. (189718)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, адаптације, замена,
поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-77-
59. (189719)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (189756)

ПРЕВОЗ дрва мањим кипе-
ром, шљунак, песак, сеја-
нац, повољно, остали пре-
воз. 064/354-69-94.
(189754)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсани радови,
поставка керамике, лами-
ната, брзо, повољно.
062/816-66-78. (189816)

СТАКЛОРЕЗАЧКА радња
„Termoglass 2014”, урамљи-
вање слика, диплома, огле-
дала, постера, термо ста-
кло, резано стакло. При-
морска 41, Миса. 013/373-
102, 063/836-48-01.
(189835)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
попрвкa телевизора, мони-
тора, даљинских. Д. Туцови-
ћа 28. 353-463. (189838)

ГОСПОЂИ или господину,
искључиво без наследника,
доплаћујем разлику сме-
штаја у дому уз месечни
додатак у замену за некрет-
нину. Тел. 061/249-82-32.
(188567)

МУШКАРАЦ, 49 година, из
Панчева, тражи жену до 50
година, без деце, ради бра-
ка. 061/525-09-65, Дејан.
(189386)

ЗБОГ селидбе у стан, покла-
њамо две куце умиљате и
лепе. 063/853-65-37.
(189407)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(189485)

ИНВ. ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену озбиљну, ради
брака, сличних година.
065/672-87-01. (189560)
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Због повећаног обима производње предузеће „Ква-
литекс” д. о. о., Београд, Панчевачки пут 130, рас-
писује 

КОНКУРС
за раднике следећег профила:

ШИВАЧ ТЕКСТИЛНИХ ПРИЗВОДА

пет извршилаца

Услови: неопходно искуство за рад на индустриј-
ским машинама за шивење.

За све додатне информације и заказивање разгово-
ра позвати на тел. 063/251-377.

(П-9/2015)

„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)

НА ПРОДАЈУ квалитетан
полован намештај. 065/592-
78-75. (189616)

МОМАК, 39 година, оште-
ћеног вида, пажљив, кому-
никативан жели упознати
лепо васпитану девојку,
млађу од себе ради дружења
и брака. Тел. 063/359-686,
011/219-45-46. (и)

ИЗДАЈЕМ леп апартман на
Златибору, у згради близу
аутобуске. Тел. 064/049-62-
72. (180603)

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Последњи поздрав де-

веру и стрицу

ДУШАНУ 

ДЕЈАНОВСКОМ

од породице

АНДОНОВСКИ

(110/

5. фебруара 2015, у Не-

мачкој, преминуо је

наш вољени шурак, ујак

и деда

ДУШАН 

ДЕЈАНОВСКИ

23. VI 1949 – 5. II 2015.

из Јабуке

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји: ЗДРАВКО, ЦЕЦА,

СЛАЂА, ГОРАН, 

НИКОЛА 

и НИКОЛИНА

(111/189663)

Последњи поздрав поштованом колеги

Др МИХАИЛО ЛЕПОСАВИЋ
Спец. гинекологије и акушерства у пензији

Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва
Подружница Панчево

(151/Ф-215)

3

С тугом се опраштамо од вољене

ЈЕЛИЦЕ ЛЕЛЕ МИЛИЋЕВ

Згасла је сјајна звезда, наша племенита и добра
сестра, а с њом и наша нада.
Поносни да је та паметна и тиха жена била део
нас, чуваћемо од заборава њу и њену љубав.

СЕКА и ЉИЉА с породицама
(20/189431)

7. фебруара 2015. преминуо је наш драги

ДРАГОСЛАВ ЈОВЧЕВИЋ ДИЧА
1926–2015.

Ожалошћени: супруга ОЛГА, син ЦАНКО, 

снаја МИЛКА, унуци НЕБОЈША 

и ДРАГОСЛАВ, снаје СМИЉА и БРАНИСЛАВА 

и праунук ЂОРЂЕ
(15/189424)

7. фебруара 2015. преминуо је

ДУШАН БУЛАЈИЋ
1940–2015.

Сахрана је обављена 9. фебруара, у Кача-

реву.

Сећање на драгог Дулета чуваће брат 

РЕЉА, брат МИЛИВОЈЕ

и његова родбина

(152/189821)

Обавештавамо све запослене и пријатеље

да је преминуо наш пензионер 

ИЛИЈА МОКАН

Запослени Јавног комуналног предузећа

„Зеленило” Панчево увек ће се сећати

Илије као драгог друга и колеге.

Колектив ЈКП-а „Зеленило” Панчево

(153/Ф-217)

Последњи поздрав мом драгом професору и

пријатељу

Прим. др МИХАИЛО 

ЛЕПОСАВИЋ

Племенити човече, почивај у мир!

Прим. др Ј. МУГОША
(51/189494)

„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)

Фирма DE VALK d. o. o. / EUROTEP d. o. o. у Панчеву

отвара Конкурс за радна места:

АДМИНИСТРАТИВНО–КОМЕРЦИЈАЛНИ 

РАДНИК

ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ 

Услови за кандидате:

· обавезно знање енглеског језика (активна писме-

на и усмена комуникација) 

· искуство у кадровском пословању

· искуство у административним и секретарским

пословима

· елементарно знање књиговодственог пословања 

· искуство у комерцијалним пословима

· одлично познавање MS Office пакета

· пожељно познавање „Photo shop-a”

· предност VII степен стручне спреме правног или

економског смера

ПРОДАВАЦ

ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ

Услови за кандидате: 

· минимум две године радног искуства у малопродаји

· минимум ССС

· пожељно знање енглеског језика (писмена и усме-

на комуникација)

· обавезна је комуникативност и позитиван став

према радним задацима 

Пријаве са описом досадашњег искуства и CV-јем

слати путем е-maila на адресу petar.popovic@eurotep.rs.

Конкурс је отворен до 28. фебруара 2015. године.

(Ф-210)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа, и то:

за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област 

Клиничка медицина.

Услови: докторат из области медицинских наука,

здравствена специјализација из неуропсихијатрије,

као и остали услови предвиђени Законом о високом

образовању („Сл. гласник Републике Србије бр.

76/2005) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет

(5) година. 

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из Конкурса достављају се у року од 15

(петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на

адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка

Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/2351-292. (Ф-213)

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 Изградње јединице за трет-

ман слопа у Рафинерији нафте Панчево, к. п. бр. 3549

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 12. мар-

та 2015. године. За време трајања јавног увида заинте-

ресована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену студију о процени

утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација ће се одржати 13.

марта 2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП Вој-

водине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица народног фронта бр.

12, поднео je захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну

средину пројекта Модернизација инсталација за утовар/истовар битумена на желе-

зничком пунилишту/ауто-пунилишту, спаљивање отпадних гасова из резервоара и

уградња радарских мерача нивоа и температурних сонди на резерваорима, на кат.

парц. бр. 3530 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид рад-

ним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урба-

низам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови

Сад (приземље, канцеларија бр. 39), и у просторијама Градске управе града Панче-

ва, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 11. марта 2015. године. За време трајања јавног уви-

да заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења

на изложену студију о процени утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација ће се одржати 12. марта 2015. године, у 12 сати,

у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком

од 8 до 20, 

а осталим радним данима

од 8 до 13 сати
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8. фебруара 2015. преминула је наша драга мајка, бака и свекрва

ВИОРА ДРАЖИЛОВ
1932–2015.

Сахрана је обављена 10. фебруара 2015, на Новом гробљу, у Панчеву.

Вечно ће бити у нашим срцима. Хвала јој на свему.

Ожалошћени: синови ТИБИ и АНДРЕЈА, снаје ЕЛВИРА 

и МАРИЈА и унуци КОРНЕЛ и КОРНЕЛИЈА

(37/189470)

Последњи поздрав нашем деда

МИТИ

ДРАГАН, СИНИША, СРЂАН, ИВАНА и ИВА

(40/189474)

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ

Драги тата,

Сада знамо шта је бол.

Сигурне смо да ћеш нас и даље чувати, јер смо увек биле твоје све.

А ми ћемо бити јаке и чувати успомене.

Твоје ћерке СМИЉА и БИЉАНА

(46/189490)

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ

Збогом, најдражи наш декице!

Волимо те.

Нека те анђели чувају!

Твоји унуци ИКА и ДУЊА

(47/189490)

6. фебруара преминуо је наш вољени

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
1945–2015.

Ништа више неће бити исто, али ће нам

твоја неизмерна љубав дати снагу да на-

ставимо даље.

Почивај у миру!

Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, 

ћерке СМИЉА и БИЉАНА, унуци ИЛИЈА

и ДУЊА и зет ЖЕЉКО

(48/189490)

Последњи поздрав дра-

гом зету

МИЛОШУ 

ВУЛЕТИЋУ

од свастике АНКЕ из

Канаде с породицом

(49/189490)

Последњи поздрав дра-

гом течи

МИЛОШУ 

ВУЛЕТИЋУ

од БРАНЕ и МИЛАНА

из Канаде 

с породицама

(50/189490)

Последњи поздрав бра-

ту и стрицу

МИЛОШУ 

ВУЛЕТИЋУ
Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Брат РАДЕ, снајка 

АНКА и синовица 

РАДМИЛА с породицом

(61/189529)

Обавештавају се родбина и пријатељи да

је 9. фебруара 2015, у 67. години, преми-

нула наша драга

ОЛГА СЛАВИЦА РУСОВАН

Сахрана је обављена 11. фебруара 2015, у

Банатском Новом Селу.

Њени најмилији

(66/189533)

Последњи поздрав коле-

ги, пријатељу 

МИЛОШУ
ВУЛЕТИЋУ
Породица ВИНЧИЋ

(72/189567)

Поштовани пријатељ

МИЛОШ 

ВУЛЕТИЋ

С поштовањем 

пријатељи ТОМИЋИ

(79/189576)

Последњи поздрав ком-

шиници

ЈЕЛЕНИ 

ПЕТКОВ

од комшија у згради

Ослобођења 21/15

(81/189579)

Поштованом

МИЛОШУ 

ВУЛЕТИЋУ

последњи поздрав од

БРАНКИЦЕ ПЕРИЋ с

породицом

(93/189614)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо свима на

присуству, личним из-

разима саучешћа, теле-

грамима подршке пово-

дом смрти нашег воље-

ног Милоша Вулетића.

Породица

(94/189620)

ОЛГА РУСОВАН
рођ. Гвозденац

Велика је част била познавати жену као што
је наша Славица...

Искрена, поштена, вредна, пуна разумева-
ња, увек ту и за срећу и за тугу. Имати тебе
за тетку била је наша велика радост...

Лепо је било имати тебе, Славице, за прија-
теља и заову.

Твој осмех, твоје приче, твоје лице ... јесте
нешто што ће недостајати, што сву ову тугу
неће скрити, неће умањити.

Увек ћеш бити с нама.

Твоји Гвозденци: ДУШКА, МИЛАН 
с породицом 

и НАТАША с породицом

(106/189654)

МИЛОШ 

ВУЛЕТИЋ

Чувамо Те у најлепшим

успоменама.

НАДА, ПЕРО и ДАРКО

ГАГИЋ с породицом

(135/189749)

МИЛОШ 

ВУЛЕТИЋ
Хвала за све што си учи-

нио за нас у нашим те-

шким тренуцима. Чува-

мо те од заборава.

СЊЕЖА, СИНИША,

МОМЧИЛО и МИЦА из

Босне

(136/189749)

С поштовањем се опраштамо од нашег дугогодишњег

колеге

ЗЛАТОМИР ПОПОВИЋ
Виши радиолошки техничар у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(3/Ф-208)

ЗЛАТОМИР 

ПОПОВИЋ

Последњи поздрав деди

Златку од породице 

РИСТИЋ

(142/189774)

Последњи поздрав поштованом колеги

ЗЛАТОМИР ПОПОВИЋ
Виши рендген техничар у пензији

Општински савез здравствених радника Панчево

(147/ф-214)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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БРАНИСЛАВ ЋОСИЋ ЛАТИН
Последњи поздрав супругу, оцу и деди.

Његови најближи

(89/189610)

БРАНИСЛАВ 

ЋОСИЋ ЛАТИН
Последњи поздрав од се-

стре БЕБЕ с породицом.

(90/189610)

БРАНИСЛАВ 

ЋОСИЋ ЛАТИН
Последњи поздрав од се-

стре СЕКЕ с породицом.

(91/189610)

Последњи поздрав

МАРИЈИ 

ТОМАШЕВИЋ

дугогодишњој пријате-

љици и искрено сау-

чешће деци, унуцима и

праунуцима.

ФИЋА и ЈАСА

(16/189425)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ

ЋОСИЋУ

од породице ЗЕНГ

(69/189547)

Последњи поздрав

Мацо моја, болова више

нема.

ЈУЦА

(98/189634)

7. фебруара 2015. преминуо је наш драги и вољени

ПРЕДРАГ ЏУНИЋ

Сахрана је обављена 9. фебруара, на Новом гро-

бљу, у Панчеву.

Ћерке ЉИЉАНА и ЂИНА с породицама, 

родбина и пријатељи
(100/4596)

tt  
У среду, 4. фебруара 2015, у 70. години,

упокојила се наша мајка

ЈЕЛИЦА МИЛИЋЕВ
рођ. Паунов

Њена деца: ЈАСНА и БОРИСЛАВ

(117/189690)

Последњи поздрав тет-

ки и заови

ЈЕЛИЦИ 

МИЛИЋЕВ

од снаје ОЛГИЦЕ 

и њене деце 

(120/189703)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да је 7. фе-

бруара 2015. године пре-

минула 

ГОРДАНА 

НЕСТОРОВСКИ
Ожалошћени: мајка

МИЛИЈА, ћерка 

БИЉАНА, унука ЛАНА

и зет СЛАВИША

(123/189724)

Последњи поздрав се-

стри

ГОРДАНИ 

НЕСТОРОВСКИ

од сестре АНЕ 

с породицом

(124/189724)

Последњи поздрав се-

стри

ГОРДАНИ 

НЕСТОРОВСКИ

Почивај у миру! Нека те

анђели чувају!

Сестра ДРАГАНА 

с породицом

(125/189724)

Последњи поздрав се-

стри

ГОРДАНИ 

НЕСТОРОВСКИ

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Сестра ГОРИЦА 

с породицом

(126/189724)

ДРАГОМИР 

МАРЈАНСКИ

1931–2015.

Последњи поздрав од

супруге ЦВЕТЕ, ћерке

НАДЕ 

и унуке ВЛАДАНЕ

(131/189738)

ДРАГОМИР 

МАРЈАНСКИ

1931–2015.

Последњи поздрав од

МИЛЕНЕ, ПЕРИЦЕ,

МИРЕ и ЦАЛЕТА

с породицама

(132/189738)

Дани после 7. фебруара 2015. никада више неће бити исти, јер је

тог дана престало да куца племенито срце наше мајке, баке и пра-

баке

МАРИЈЕ ТОМАШЕВИЋ
Сахрана је обављена у понедељак, 9. фебруара 2015, на Старом

православном гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке РАДИЦА и ЈАСМИНА, зет ВАСА, унуци 

ОЛИВЕРА са супругом БРАНКОМ, ЉИЉАНА, ЉУБИША 

и ДРАГАНА и праунуци ТИЈАНА и МИЛОШ и остала родбина 

и пријатељи

(133/189741)

Последњи поздрав

ЗВОНИМИР ГРЕГЕЦ
Супруга ТЕРЕЗА, ћерка

ЕЛИЗАБЕТ, зет МИРОСЛАВ

и унука МИРОСЛАВА

(140/189761)

ЈЕЛИЦА МИЛИЋЕВ
Драгој куми последњи

поздрав од кумова 

КАПЕЉА

(141/189762)

Нема више наше маме и бабе

МАРИЈА ТОМАШЕВИЋ

Тужни њени: ЈАСА, ДРАГАНА и ЉУБИША
(145/189795)

Последњи поздрав поштованом колеги

Др РАТОМИР МАТИЈЕВИЋ
Спец. интерне медицине – кардиолог у пензији

Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва
Подружница Панчево

(148/Ф-215)

Последњи поздрав поштованом колеги

Др МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ
Спец. ортопедије у пензији

Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва

Подружница Панчево

(149/ф-215)

С поштовањем се опраштамо од нашег дугогодишњег

колеге

Др МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ
Спец. ортопед у пензији

Колектив Опште болнице Панчево

(150/Ф-216)

Последњи поздрав су-

пругу, свекру и деди

ЈАНКУ 

БАЦКОВИЋУ

1929–2015.

Сахрана је обављена

10. фебруара 2015, у 16

сати, на Католичком

гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: супруга

БОРКА, снаја МИРА,

унук МАРКО 

с породицом и унука

МАРИЈАНА

(56/189509)

Последњи поздрав на-

шем драгом пријатељу

ЈАНКУ 

БАЦКОВИЋУ

Породица ЖИВКОВ

(55/189509)

ДАНИЦА КАПЛАР
1925–2015.

Захваљујемо др Милици Илић из касарне, Хит-

ној служби Панчево и комшиници Терези.

Ожалошћени: породице из Борова, Сланкамена,

Земуна и Панчева
(65/189532)

Последњи поздрав ком-

шији

ЈАНКУ

БАЦКОВИЋУ

од комшија у згради у

Ослобођења 21/15. 

(80/189579)

1. фебруара, у 80. годи-

ни, напустио нас је наш

вољени

ЗЛАТОМИР 

МИРЧЕТИЋ
Ожалошћени: супруга

ВОЈКА, син ДРАГАН 

с породицом и ћерка

СЛАВИЦА с породицом

(22/1794326)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР 

САНАДЕР
2006–2015.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

У мислима брата 

МИРОСЛАВА 

с породицом

(112/189672)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНЧА 

ЈОЦИЋ

1991–2015.

Заувек у нашим мислима.

Твоја породица

(113/189681)

У петак, 13. фебруара,
дајемо четрдесетоднев-
ни помен нашој драгој

ЗДРАВКИ 

КРСТЕВСКОЈ
из Качарева
1933–2015.

Ми који те волимо зна-
мо колико је тешко жи-
вети без тебе.

Твоји најмилији

(116/189689)

Вољени супруг и отац

ЗОРАН 

КРСТАНОВСКИ

15. II 1998 – 15. II 2015.

Ти си траг који се 

не може избрисати 

Ти си бол који се 

не може преболети

Ти си пламен који 

нико неће угасити.

Воле те твоје МИКИЦА,

ЈЕЛЕНА и ИВАНА

(45/189489)

Сећање на брата

ЗОРАН 

КРСТАНОВСКИ

Никада те нећемо забо-

равити.

Сестра СЛАВИЦА 

с породицом

(139/189760)

11. фебруара 2015. на-

вршавају се две године

од смрти мог супруга

РАДИВОЈА 

ГРАНДОВА

Пролази време, а твој

племенити лик живи у

мом срцу заувек.

С поштовањем 

и захвалношћу супруга

МИЛАНКА са сином

ДРАШКОМ

(99/189036)

15. фебруара 2015. навршава се четрдесет

дана откако није с нама

МИЛОШ ТОПИЋ
1920–2015.

С поносом чувамо успомену на тебе.

Ћерка САРА с породицом

(57/189517)

14. фебруара се навршава годину дана без мог

супруга

СЛОБОДАНА СИМЕУНОВИЋА

Сваки дан је тежи од претходног.

Много нам недостајеш.

С великим поштовањем и поносом причам о те-

би и радо те се сећам.

Твоја супруга ЈАЦА
(127/189726)

14. фебруара се навр-

шава годину дана отка-

ко нас је напустио

СЛОБОДАН 

СИМЕУНОВИЋ

С великим поштовањем

ВЛАДА и САЊА

(128/189727)

Прошло је годину дана откако нас је напустио

наш драги

ЂОРЂЕ МИНИЋ
22. II 1939 – 23. II 2014.

Време пролази, а бол и туга не престају. Увек си

с нама, наш драги тата.

Син МИОМИР с породицом
(101/189637)

14. фебруара 2015.  даје-

мо годишњи помен нашој

мајци, баби и свекрви

МИЛИЦА 

ЂУРОВСКА
Недостајеш нам и чува-

ћемо те од заборава.

Син ИЛИЈА 

с породицом

(75/189571)

СЕЋАЊЕ

ПРЕРАДОВИЋ 

ЈОВАН                    ЕВА
1909–1992.                         1914–2006.

С љубављу и поштовањем БОСА с родбином
(143/

7. фебруара 2015. изненада је престало да куца срце нашег драгог

оца, супруга и деде

МИЛАНА РАБЉЕНОВИЋА

Ожалошћени: супруга МИЉА, синови ЖЕЉКО и ЉУБИША, 

ћерка ДИЈАНА, снаја РАДА, зет МИЛЕ, унуци ВЛАДИМИР, ИГОР, 

ПЕТАР и НИКОЛА и унука АЊА

(62/189530)

С тугом се опраштамо

од поштованог зета, па-

шенога и тетка

МИЛАН 

РАБЉЕНОВИЋ

Породице 

СТОЈИЉКОВИЋ 

и РЕКОВИЋ

(122/189716)

МИЛАН 

РАБЉЕНОВИЋ

Комшија, никада Вас

нећемо заборавити.

Твоји МИЉЕВИЋИ

(137/189756)

Последњи поздрав дра-

гом тетку и зету

МИЛАНУ 

РАБЉЕНОВИЋУ

од ДРАГОЉУБА, 

ДРАГАНЕ и ЕВИЦЕ

(63/189530)

Тужна срца опраштамо се од 

ЂУРЕ ЖИВКОВИЋА
1939–2015.

који је преминуо 2. фебруара 2015, у 76. години. 

Последњи поздрав од супруге РАДМИЛЕ,

кћерки ДРАГАНЕ и ОЛИВЕРЕ, зета ЗОРАНА

и унука МАРИЈЕ, НИКОЛЕ и ЛАЗАРА
(2/189389)

9. фебруара 2015. изненада је преминуо наш

ЂУРА МОРОЗ
1948–2015.

Ожалошћени: браћа и сестра с породицама

(77/189573)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ МОКАНУ
1949–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(1347189745)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Прошло је девет година од смрти нашег вољеног

супруга и оца

ВУКОЈИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ
14. IV 1950 –18. II 2006.

С љубављу и поштовањем твоје ВУКОСАВА,

СНЕЖАНА и ИВАНА
(154/4596)

IN MEMORIAM

ТОМА МИРЧОВ
14. II 2013 – 14. II 2015.

Рекао си да ћеш увек бити ту. И ту си, у мојим се-

ћањима и у нашим успоменама.

ЉИЉА
(119/189695)

ЉУБОМИР 

САНАДЕР

2006–2015.

Време пролази, туга и

сећање остају.

Супруга ДУШАНКА и

син САША с породицом

(21/189433)
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У недељу, 15. фебруара,

у 11 сати, даваћемо че-

трдесетодневни помен 

ФЕРЕНЦ 

ЕРДЕИ

1971–2015.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Мајка ВЕРА

(44/189482)

Две године живите само у нашим успоменама,

вољени мама и тата

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА                 ЈОВИЦА 
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.

Дивна су сећања на вас! Све ми ваше недостаје!
Ваша љубав, наши разговори, до касно у ноћ и
наше приче... Носићу вас увек у срцу.

Једина ћерка са супругом ЗОРАНОМ
(58/189523)

14. фебруара се навршава седам година откад

није с нама наш

МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ
2008–2015.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Супруга ДАРИНКА и ћерке ЉУБИЦА 

и МИЛОМИРКА с породицама
(64/189531)

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА                  ДРАГАН

1935–1987. 1961–1997.

Заувек сте у нашим срцима.

ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(67/189541)

17. фебруара 2015. године, у 11 сати, на гробљу Котеж,

даваћемо седмогодишњи помен нашем вољеном

ОЛИВЕРУ МЕСАРОШУ
1966–2008.

У времену што пролази понестане само речи, су-
зе, туга и бол остају заувек.

С љубављу мајка РОСА, НЕДА, синови 
ГАБРИЕЛ, ДАВИД и ГЕОРГИЈЕ, кћери 
ЕВГЕНИЈА и СИМОНА и сестра САНА 

с породицом
(73/189569)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

БУКВИЋ

ИЛИЈА                БОСИЉКА
1995–2015.                         2001–2015.

С љубављу и поштовањем чуваћемо вас заувек у

нашим срцима.

Њихови најмилији
(78/189575)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА 

ЛУКИЋ
1932–2015.

Време пролази, а туга

остаје. Памтићемо те по

доброти и причати о теби.

Породице ВИЛОТИЋ

и ТОШИЋ

(82/189582)

19. фебруара 2015. наврша-

ва се пет година од смрти 

ТИХОМИРА 

КАПОРА
Недостајеш нам.

Супруга ЗОРА, синови

МИРКО и ЗОРАН, снаје

МИРЈАНА и ЈАСНА и

унуке МИМА и ЛОЛА

(84/189592)

Прошле су две године откако није с нама наш

драги и вољени

БРАНКО ВЕЛАШЕВИЋ
21. V 1932 – 11. II 2013 – 11. II 2015.

С љубављу и поштовањем 

породица
(85/189593)

ФРАЊА БЕЊОВСКИ
1930–2014.

Прошла је дуга година откад није с нама наш во-

љени супруг, отац, деда и прадеда.

Бол и туга не престају.

Ожалошћени: супруга АНА, син и снаја и унуци

с породицма
(86/189595)

14. фебруара навршава

се двадесет година

МИЛОШ 

ЖИВКОВИЋ
1995–2015.

Чувамо те у срцу од за-
борава.

Ћерка МИЛИЦА
и унука СВЕТЛАНА

с породицом

(87/189598)

СЕЋАЊЕ

МИЛУН 

МИХАЈЛОВИЋ

13. II 2005 – 13. II 2015.

С поштовањем

породица

(4/189405)

ФРАЊА БЕЊОВСКИ
1930–2014.

Прошла је година откако си нас напустио. Туга

за тобом је вечна, много нам недостајеш.

Твоја ћерка АНА с породицом
(13/189421)

У уторак, 17. фебруара 2015, у 11 сати, на Новом

гробљу, у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни

помен нашој драгој

МАРИ РАНКОВИЋ

Породица РАНКОВИЋ
(96/189623)

СЕЋАЊЕ

БУДИМИР 

СТАНИШИЋ

16. II 2003 – 16. II 2015.

Недостајеш нам.

Твоја породица

(97/189627)

У среду, 18. фебруара, у 11 сати, на војловачком

гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шем вољеном

МИРКУ МОЛНАРУ
1953–2015.

Не постоје речи да опишу тугу и празнину у на-

шим срцима, која је остала после тебе.

Твоја неутешна мајка СТАНА 

и супруга МИЛЕНА
(104/189653)

Четрдесетодневни по-

мен чика Мирку

МИРКО 

МОЛНАР

Чуваћу те од заборава.

Твој човечуљак МИЛАН

с породицом

(105/189653)

16. фебруара 2015. навршавају се четири године

од дана када нас је тихо, као што је живела, на-

пустила наша

ДРАГИЦА ЛУКИЋ
Недоживљене године пролазе, причамо о теби и
сећамо се с дивљењем твоје брижности за сва-
ког, твог неумора и твоје упорности, која нам
понекад недостаје.
Буди спокојна у незабораву.

Твоји: ВЛАДА, СТЕВА и БРАНКА
(118/189694)

СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВ 

СИМИЧИЋ

2000–2015.

Увек си у нашим мислима.

Твоји најмилији

(138/189758)

Прошло је пет година

откако није с нама наш

МИЛОШ 

ОПАЧИЋ

1937–2010.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Породица КАЛЕНИЋ

(107/189655)

САШО

ЗДРАВКОВСКИ

5. VII 1967 – 10. II 2013.

Време које пролази не

умањује бол и празнину

за тобом.

Твоја ћерка МИРЈАНА

с породицом

(109/189660)

СЕЋАЊЕ

на вољене родитеље

КНЕЖЕВИЋ

ЈЕЛЕНА                   ПЕТАР
1998–2015.                           1994–2015.

С поштовањем и љубављу чувамо успомену на

вас.

Синови с породицама
(130/189723)

15. фебруара 2015. го-

дине дајемо четрдесе-

тодневни помен нашем

драгом

ПЕТРУ 

БЕЉИЋУ

Ћерка НАДА и зет 

НИКОЛА с породицом

(115/189687)
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15. фебруара 2015. навршавају се три године туге и бола за рано изгу-

бљеним сином, братом и ујаком

СЛАВОЉУБ ГОШИЋ

СЛАВИША БУЦА
1974–2012.

Тешко је без тебе. Откад те нема, пуно тога нам недостаје...

Без тебе, у нама је све већа празнина, а срце вољети тебе не престаје.

Откад те нема ни ми нисмо исти... На лицу осмех лажни, у оку суза се

стисла, не куца срце више као што је куцало, док си био поред нас,

Славиша. Сад нас сваки откуцај најјаче заболи јер тебе нема!

Много нам недостајеш.

Вољени не умиру.

Не прође ни секунд да не помислимо на тебе на било који начин.

И када нам лоши дани долазе, и када нам време носи пораз, помисли-

мо на тебе и све је лакше.

И када ниси ту, знамо да нас чуваш.

Неутешни родитељи: мајка МИЛА, отац РАДОМИР, сека ТАЊА

и сестричина АЊА
(30/189452)

ПОМЕН

15. фебруара 2015. на-

вршавају се три године 

СЛАВОЉУБ

СЛАВИША 

ГОШИЋ

Недостајеш мили, мно-

го нам недостајеш, још

увек те чекамо.

Ожалошћена тетка

ДАНКА с породицом

(31/189452)

15. фебруара 2015. на-

вршавају се три године

откако ниси с нама

СЛАВОЉУБ 

СЛАВИША 

ГОШИЋ

Бог те има у рукама, а

ми у срцу заувек. 

Ожалошћена тетка 

ЈАДРАНКА

с породицом

(32/189452)

Двогодишњи помен нашем вољеном

КРУМЕТУ СПИРОВСКОМ
16. II 2013 – 16. II 2015.

Време не лечи тугу већ ствара навику да се с тугом живи.

Супруга ЗОРИЦА, синови ВЛАДИМИР и ИВАН, снаја

НАДА и унуке ТЕОДОРА и ЈЕЛЕНА
(39/189472)

Прошло је шест месеци

откако нас је напустио

наш драги супруг, тата

и деда

ЈАНОШ 

БИСАК

12. VIII 2014 – 12. II 2015.

Време пролази, а бол и

туга никад неће проћи.

Твоју доброту вечно ће-

мо памтити.

Твоји најмилији

(68/189545)

Четрдесет дана од упокојења

ЗОРИЦЕ НАКОНЧИЋ
1954–2015.

Помен ћемо давати 16. фебруара, у 11 сати, на

Старом православном гробљу.

Супруг БАЦКО и син МИЛОШ
(70/189555)

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО 

СТОЈАНОВ

8. VIII 2014 – 8. II 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима и мислима.

Породица СТОЈАНОВ

(71/189562)

ЗОКА

Зоко, постоји љубав коју смрт не прекида и туга

коју време не лечи.

Мајка РАДМИЛА и сестра ВЕРИЦА 

с породицом
(74/189570)

12. фебруара навршавају се три године

откад није с нама наш вољени

ТОДОР КУЗМАНОВИЋ 

ТОША
1936–2012.

С љубављу и поносом чувамо успомену на

тебе.

Супруга САВА и син ДРАГАН

(76/189572)

СЛАВОЉУБ ГОШИЋ
Године пролазе, а сећања, љубав и бол остају.

Твоји ВОЛАРОВИ и ТОДОРОВИЋИ

(92/189612)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША 

КЕНДЕРЕШКИ

2011–2015.

С тугом и болом чувам

успомену на тебе.

Сестра ЈАСМИНА 

с породицом

(95/189621)

Прошла је година откако ниси с нама

ВЕРОСЛАВА ЈОКОВИЋ
1937–2014.

Недостајеш нам.
Твоја породица

(121/189704)

У суботу, 14. фебруара,

у 11 сати, на Новом гро-

бљу, у Панчеву, даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашем

СЛАВОЉУБУ 

ЂУРАЂЕВИЋУ

14. VIII 2014 – 14. II 2015.

Његови: супруга 

ВАНГЕЛИНА, ћерке

ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА,

унуци СРЕТЕН, НАЂА,

ДАВИД и АНДРЕЈ

(114/189685)

13. фебруара 2015. навршавају се две године откако

није с нама наш вољени

ДРАГОЉУБ МРШИЋ
Лепа сећања на тебе заувек остају.

Твоји најмилији
(108/189657)

11. фебруара 2015. на-

вршило се годину дана

од смрти моје сестре

ВЕРОСЛАВЕ

ЈОКОВИЋ
Нема заборава.

Сестра НАДА, зет 

ВЛАДА и сестричине

СИЛВИЈА и СЛАВИЦА

(144/189789)

Помен поштованој колегиници

ЗОРИЦА НАКОНЧИЋ
Медицинска сестра у пензији

Општински савез здравствених радника Панчево

(146/Ф-214)
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ПОМЕН

17. фебруара 2015. на-

вршава се четрдесеет

дана од смрти нашег

ВЛАДИМИРА 

ПЕТРОВИЋА

Тога дана, у 11 сати, иза-

ћи ћемо на твој гроб.

Син ДРАГАН и унука

НАТАША

(19/189430)

Годишњи помен

ЦВЕТАНА 

СТАНКОВ

20. II 2014 – 20. II 2015.

Време пролази, успоме-

не остају.

Снаја РУЖИЦА с децом

(23/189437)

У петак, 13. фебруара, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо четрдесетодневни помен драгом

БРАНИСЛАВУ ПАНАЈОТОВИЋУ

Ожалошћени: супруга ЈЕРИНА, синови ЗОРАН

и ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА и унука МИЊА
(24/189438)

16. фебруара навршава се пола године откако

није с нама наш драги

ЈОВАН ДЕЛАЛОВ

Много нам недостајеш.

Супруга РАДОЈКА, син ИВАН, снаја ЗОРИЦА,

син СТЕВАН, снаја АНИТА, као и унуци 

МАТЕЈА, ОГЊЕН и ЈОВАНА
(25/189440)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ТУМБА

ЦВЕТКОВИЋ 

2012–2015.

У нама остаје вечно се-

ћање на твоју љубав,

племенитост и доброту.

Твоја породица

(28/189450)

Четворогодишњи помен драгом

РАДУЛУ РАДУЛОВИЋУ
17. II 2011 – 17. II 2015.

Драги, вољени и никад непрежаљени мужу, 

био си моја снага, подршка и моја звезда води-

ља. Сада сам све изгубила. Остала ми је само ду-

бока рана на срцу и бол у души, коју никад пре-

болети нећу.

Воли те твоја супруга ЈОКА
(29/189451)

Прошле су две године откако се преселила у

вечност наша премила сестра

РАДОЈКА МУНИЋ
рођ. Ловић

29. I 2013 – 29. I 2015.

Воле те и бескрајно тугују за тобом твоје сестре

и браћа
(33/189453)

СЕЋАЊЕ

на наше родитеље

ДАКИЋ

МИРОСАВА                КРСТАН
2000–2015.                                        2012–2015.

Много је лепих успомена да вас вечно памтимо и с поносом чува-

мо од заборава.

Син КРСТА и ћерка ЗОРИЦА с породицама

(36/ф-209)

13. фебруара 2015. навршавају се две го-

дине од смрти нашег драгог

ВЕЉКА ОБРАДОВИЋА
из Банатског Брестовца

Поносни смо што смо те имали, а несрећ-

ни што смо те прерано изгубили.

Твоја супруга ЉИЉА, синови МИЛАН 

и ИВАН, снаја ВУКИЦА и унука ЛЕНА

(38/189470)

14. фебруара 2015. навршава се четрдесет дана откако

није с нама мој тата

ТОЗА ТАСКОВИЋ
За њим тугује ћерка СТАНИКА с породицом

(41/189478)

9. фебруара 2015. навршило се двадесет година од
смрти нашег драгог

ЦВИЈЕ БУБЊЕВИЋА
С поносом чувамо успомену на тебе.

Твоја ћерка ДРАГИЦА, зет МАРКО и син ДРАГАН с
породицом

(42/189474)

Вечнаја памјат

ВЕРИЦА                      ПЕТАР
1911–1960–2015.                     1903–1981–2015.

С љубављу и поштовањем син МИЛУТИН БИКАР 
с породицом

(43/189479)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ОРЕШЧАНИН 

ПАВЛОВИЋ
18. II 2013 – 18. II 2015.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(52/189497)

15. фебруара навршава

се двадесет година без

нашег

МИЛОРАДА 

КОЧИЋА

из Омољице

Године пролазе, а туга

за тобом је све већа.

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима и мислима.

Твоје: сурпуга БРАНКА

и ћерка БИЉАНА 

с породицом

(53/189500)

Навршавају се четири го-

дине откако није с нама

БРАНКА ЋИРИЋ

1942–2011.

Успомену чувају: 

супруг САВА, син 

ДУШАН и кћерка 

ВЕСНА с породицама

(54/189508)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА 

ЖАЛАЦ

1989–2015.

Време пролази. Ти ћеш

заувек остати у нашим

срцима.

Твоје мама и сестра

(60/189527)

IN MEMORIAM
ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА                  ВЛАДИМИР
2004–2015. 2007–2015.

Сећања остају у нама док живимо.
Ваше куме БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА

(129/189728)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР 

ПЛАВШИЋ

17. II 2012 – 17. II 2015.

Време пролази. Остају

туга и сећање на тебе.

Твоја супруга ВЕРА 

и син ЗОРАН 

с породицом

(88/189607)

Четрдесетодневни помен мајци

НЕГОСАВИ АЛЕКСИЋ
7. I 2015 – 14. II 2015.

Увек ће те волети и чувати од заборава твоје

ћерке МАРИЈА, НЕДА, МИРА и ЉИЉА
(83/189586)

14. фебруара 2015. године даваћемо четрдесетодневни

помен мајци, свекрви и баби

НЕГОСАВИ АЛЕКСИЋ
1934–2015.

Син МИРОСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА и унук МИЛОШ

(103/189648)
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СЕЋАЊЕ

КРУНА ШТРБАН            БИСЕРКА
НУНА                      НИКОЛИЋ

1900–1973–2015. 1920–2009–2015.
Њихови најмилији: ЈОВА и РАДИСАВ

(1/189385)

ВЛАСТИМИР 

ЛУКИЋ
14. II 2004 – 14. II 2015.
Има нешто што не уми-
ре, а то су љубав и сећа-
ње на тебе.

Ћерка МИРЈАНА 
и унуке ИВАНА 

и СВЕТЛАНА 
с породицама

(5/189406)

У суботу, 14. фебруара 2015, у 11 сати, даваћемо

четрдесетодневни и трогодишњи помен нашим

драгим родитељима

КОСТИЋ

ЈОВАНКА                ЛАЗАР
9. II 2012.                            6. I 2015.

Много нам недостајете.

Ћерке БИЉАНА и СНЕЖАНА с породицама
(6/189410)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР НЕДЕЉКОВ КАНИЋ
17. II 2012 – 17. II 2015.

Колико си туге оставио иза себе и колико нам тре-

баш? Знамо ми који те волимо и носимо у срцу. 

Твоји: МАТОРА, ЛОЛА, ДАДА, ШИКЕ 

и наш АНДРИЈА
(7/189413)

У суботу, 14. фебруара,

у 11 сати, на војловач-

ком гробљу, одржаћемо

годишњи помен нашем

најдражем

МИШИ 

ЦЕСНАКУ

1960–2014.

Твоји најмилији: 

супруга БИСЕРКА, син

МИОДРАГ с породицом

и син ИВИЦА 

с породицом

(8/189416)

РУЖИЦА 

ЂУКИЋ

14. II 1931 – 22. IV 2014.

Дан када си се родила је

дан Светог Трифуна.

Као и свим данима, и у

суботу, за твој рођен-

дан, мислимо на тебе.

Нека твоје постојање

прати љубав и спокој-

ство у блаженству и све-

тлости.

Твоја кћерка ГОЦА и

зет БРАНКО

(9/189427)

У уторак, 17. фебруара, у 10.30, на Новом гробљу, даваћемо четр-

десетодневни помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

БОРИШКИ ГУЛИЋ
1935–2015.

Мој бол и туга не престају.

Супруг ПИШТА, син, ћерка, снаја, унуци и праунуци, кумови 
и остала родбина и пријатељи

(10/189418)

14. фебруара 2015. даваћемо четрдесетодневни

помен нашем вољеном супругу, оцу, тасту и деди

САВА ДЕЧЕРМИЋ
1953–2015.

С поносом те помињемо, с тугом и болом живи-

мо, јер си нас рано напустио.

Твоја супруга НАДА, ћерке ВИОЛЕТА и ВЕСНА,

зетови ДАРКО и ЖАРКО и унучићи МАРКО,

УНА, УРОШ и МИЊА
(11/189419)

У понедељак, 16. фебруара 2015. године, у 10.30,

на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

РАДОВАНУ ЋИРИЋУ

С љубављу и поштовањем породица
(12/189420)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА СТЕВАНОВИЋ
1944–2014.

Прошла је година од смрти наше драге супруге,

мајке и баке. Никада те нећемо заборавити.

Њени најмилији
(14/189422)

ДРАГОЉУБ 

ЂУРИЧИН

11. II 1987 – 11. II 2015.

Заувек у срцима његове

СЕКЕ и НАДЕ

(17/189427)

БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ
агроном

Шест година туге, у срцима љубав, сећање

и дивне успомене.

Супруга МИЛИЦА и ћерка БИЉАНА 

с породицом

(26/189441)

СЕЋАЊЕ

ЈОВКОВИЋ

РУЖИЦА      РАДУЛА
15. II 2007 – 2015.     2. I 2007 – 2015.

Време пролази, а сећања на вас остају.

Породица ЈОВКОВИЋ
(27/189442)

У недељу, 15. фебруара 2015, навршава се четрдесет дана откако

више није с нама наш вољени супруг, отац, деда и брат

МИОДРАГ КНЕЖЕВИЋ КНЕЗ
Болно је кад оду очи које волиш, кад оде смех који памтиш, кад

оде доброта коју требаш, кад оду руке које грле, кад оде љубав ко-

ја греје, кад су ту сећања која не нестају, кад су ту сузе које не пре-

стају... Кажу да сутра биће боље, кажу да време лечи све, а ја гла-

ву спустим доле, како кад нема те?

Твоји најмилији: супруга МИРЈАНА, ћерке МАРИНА и МИРОСЛАВА

с породицама, сестре ДРАГАНА и СНЕЖАНА с породицама

(34/189456)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА
1970–2009.

Твоји: мама, тата и брат

(35/189459)

Већ једанаест година без мог оца

ВЛАСТИМИР Саве ЛУКИЋ
Драги мој тата, мој Чуружанине, мој идолу и хе-

роју, моја честита душо, увек си у мом срцу во-

љен и незаборављен.

Хвала ти на свему лепом што си учинио за своју

децу. Дичим се и поносим што си ми био отац.

Увек у срцу: ћерке ЉИЉАНЕ, зета СТЕВЕ 

и унука НИНЕ и САНДРЕ
(18/189428)

Годишњи помен

МИРА МИХАЉЧИЋ

Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом

и захвалношћу помињемо и с поштовањем од за-

борава чувамо.

Твоји најмилији: супруг ВЛАДО, син ДРАГАН,

ћерка ДРАГАНА, снаја БРАНКА, зет НИКОЛА 

и унуке АНЕТА, МИЊА и НИКОЛИНА
(59/189525)

ЈОСИП КЛАПКА
14. II 2011 – 14. II 2015.

Успомена на тебе ника-

да неће нестати.

Твоја ЉИЉА

(102/189644)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Држите своје финансијско ста-
ње у строгој тајности, јер можете
доћи у веома непријатну ситуаци-
ју с пријатељем који ће тражити
позајмицу. Водите рачуна о лич-
ним документима.

Ако планирате путовање у
иностранство, тренутак је врло
повољан. Све полако креће с
мртве тачке. Уколико водите суд-
ски спор, очекујте повољне про-
мене. Подршка породице је мак-
симална.

Ваш велики проблем је то што
слушате а не чујете. Стисли су
вас проблеми, па вас полако
хвата паника. Смирите се, раз-
мислите где грешите, па тек онда
уђите у расправе. Потражите по-
моћ старог пријатеља.

Игром случаја долазите до но-
вих сазнања, па ћете много тога
гледати на потпуно нов начин.
Будите мудри, повуците се. Вре-
ме је као створено за љубав,
максимално га искористите.

Наредна недеља вам доноси
добре приливе новца, повећан
обим посла, али и апетит. Про-
бајте да своју потребу за већом
стабилношћу не надокнађујете
храном. Појачана потреба за не-
жношћу.

Озбиљно размишљате о томе
да покренете сопствени посао.
Новац вам неће пристизати како
сте планирали, али можете раз-
мислити и о некој врсти партнер-
ства. Љубавни живот се полако
буди.

Протекла недеља вам је донела
много питања, а мало одговора.
Морате донети коначну одлуку о
томе шта даље да радите са сво-
јим животом. Новац вам долази,
али трошите умерено.

Постоји велика шанса да ко-
начно нађете посао који ће вас
задовољити. То може бити и не-
ка страна фирма, или чак у ино-
странству. Ако сте у вези, наред-
ни период обећава много стра-
сти и романтике, па им се пре-
пустите.

Не дозволите да вам лоше ми-
сли покваре дан, а лоше одлуке
живот. Не заборавите – свако
има право на грешку. Прилаго-
дите се садашњем тренутку, ра-
дите више, дружите се. Могућа
депресија.

Циљ који сте себи зацртали је
могућ, али вас кошта много жи-
ваца. Пазите коме шта причате.
Изненадни пут може променити
ваше погледе на тренутну ситуа-
цију. Заљубљујете се полако али
сигурно.

Полако улазите у веома пово-
љан период. Не правите нагле
заокрете у каријери, оставите то
за јесен. Муче вас љубав, нере-
шени односи с партнером и ваше
детаљисање.

До великих промена на послу
и у приватном животу неће доћи
тако брзо колико очекујете. Раз-
мислите да ли сте својим ставо-
вима повредили неког пријате-
ља. Мање трзавице за Рибе у
браку.

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)

32
Четвртак, 12. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку

16. јануара: Нину – Ивана и Петар Дабић; 17. јануара: Ему – Слађана Јо-

цић и Зоран Радивојша; 19. јануара: Наду – Јулијана Обеј и Слободан Ко-

цић;  20. јануара: Јовану – Делвина и Томислав Јефтић; 21. јануара: Јо-

вану – Драгана и Ђорђе Вујанић; 24. јануара: Тару – Александра Резач и

Срђан Јанча; 25. јануара: Калину –Јелена и Зоран Јевтић; 28. јануара:

Ксенију – Марина и Димитрије Керчов.

Добили сина

11. јануара: Андреја – Дијана Поповић Путник и Петар Путник; 16. јануа-

ра: Јована – Катарина Перић и Ведран Жутић; 18. јануара: Николу – Јеле-

на Уршичић и Дарко Миладиновић; 23. јануара: Бошка – Драгана и Бојан

Крстић, Стефана – Тања и Жељко Јанићијевић; 24. јануара: Михајла –

Данка и Славиша Тодоровић; 26. јануара: Војина – Бојана и Никола Ми-

шковић, Александра – Тијана и Милан Андрејић.

УМРЛИ

1. фебруара: Петар Бунда – 1945, Јеленко Ђурчиновић – 1939, Алексан-

дар Фишаков – 1929; Златибор Мирчетић – 1935;  2. фебруара: Линцу Пу-

ја – 1941, Ђура Живковић – 1939, Добрила Његуш – 1945, Илија Момић –

1951; 3. фебруара: Душан Мандић – 1931, Стоимен Петровић – 1942, Јо-

вица Стојовић – 1951, Мара Хријешик – 1932, Јован Ђурић – 1939; 4. фе-

бруара: Јелица Милићев – 1945, Златомир Поповић – 1933; 5. фебруара:

Ратомир Тодоров – 1944, Зора Ивковић – 1932; 6. фебруара: Милош Ву-

летић – 1945.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Слогови од којих су састављене речи: ВИЋ, ДА, ДА, E, KИ, НA, НE, O, ПO, РA,

СE, СТРА, TИ, TИ, TРO, TРO, TРОН, ЋЕН, У, У, ШАК, ШO.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. део језгра атома, 2. подијум, бина, 3. потрошња,

трошење, 4. тресак, лупа, лупњава (мн.), 5. бивши фудбалер „Партизана” (Бран-

ко), 6. открити неку своју тајну, 7. украшен, нагиздан. 

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ

НЕМАЧКА ТЕНИСЕРКА

НЕКА  ГРЛИ  БЕКЕРА

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

РЕШЕЊЕ – Квадрат 7 х 7:неутрон, естрада, утрошак, тропо-

ти, Рашовић, одати се, накићен. Анаграм: Ангелика Кербер.

Слоговни лик 4 х 4:паучина, упитати, читатељка, натикаче.

Скандинавка: фламански, моном, ван, АТН, верс, крими, кат,

о, „Панкрти”, Младен Марков, т, резервиста, ему, Краснојарск,

ИТ, о-о, Кајат, опити.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1 2 3 4

1

2

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. паукова мрежа, 2. поставити

питање, 3. чланица библиотеке, 4. чарапе с ниским грлићем

који је украшен везом, назувци.

Слогови: КА, КА, НА, НА, ПА, ПИ, ТА, ТА, ТЕЉ, ТИ, ТИ, У, У,

ЧЕ, ЧИ, ЧИ.



салон „Home Art” даровао ко-
мадни намештај. „Нај-фит”
грација је Светлана Матија-
шевић, „нај-осмех” има Ан-
дреа Кораћев, а најхуманија
је Марина Мандић, мајка
двоје деце.

И, наравно, апсолутна по-
бедница и панчевачка грација
за 2014. годину је Сандра
Смилевски, економисткиња,
запослена на месту ликвида-
тора трезора у Секретаријату
за финансије Градске управе
Панчева, мајка петогодишњег
Филипа. Поред тога, многи

суграђани је памте и као вео-
ма успешну такмичарку у мо-
дел-фитнесу, а у тој дисци-
плини је, поред осталог, осво-
јила прво место на Отвореном
првенству Србије, као и брон-
зану медаљу на шампионату
света у Литванији.

Њој је од агенције „Global
Tours” припао продужени ви-
кенд у Будимпешти за две
особе, а свим финалисткиња-
ма је „Golden Rose Cosmetics”
поклонио богат козметички
пакет, док им је Фитнес клуб
„Флекс” омогућио годину да-
на бесплатног тренирања.

Ј. Филиповић

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посеб-
но атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите
своје податке – име и презиме, адресу и број
телефона, као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозиције
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја-
вљујем и да сам једини аутор / једина ау-

торка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да
текст рецепта и фотографију јела имате

право да користите и објављујете без
просторног и временског огра-

ничења и у свему према
својим потребама”.

Све то пошаљите на
адресу recepti@pan-
cevac-online.rs или
поштом на адресу
„Панчевца”: Трг кра-

ља Петра I број 11, с
назнаком: „Избор нај-

лепше торте Панчева”.
Уколико објавимо

ваш рецепт и фотографију, то
значи да сте ушли у ужи избор за по-
бедника месеца и да имате шансу да
освојите вредан поклон. Најбољи ау-
тор торте за фебруар, кога ће одабрати
професионални декоратери из посла-
стичарнице „Голуб”, освојиће ЦД за

украшавање торти и модле
за фондан и чоколаду.

На крају читавог избора
између победника сваког
месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припа-
сти следеће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декори-
сање са дуготрајном дресир
кесом од импрегнираног
платна са шест металних
наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду
јестивих цветова и букета с
књигом у пуном колору ко-
ја садржи упутства за изра-
ду и

11..  ммеессттоо – комплет цело-
купног алата за украшавање
торти и израду декорација
за торте, који садржи 177
делова.
Ове заиста вредне поклоне

о којима сваки талентовани
посластичар сања обезбе-
дио је „TorteCo Shop”.
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ИЗАБРАНА ПАНЧЕВАЧКА ГРАЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПОБЕДНИЦА ЈЕ САНДРА СМИЛЕВСКИ

имао освајач бројних вредних
трофеја Војин Ивановић, не-
кадашњи шампион света у ди-
сциплини боди-класик.

Нешто после поноћи, када
се журка у потпуности рас-
пламсала и након што је

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Спектакл у 
организацији Фитнес
клуба „Флекс”

Награђено пет 
најбољих

Панчевачка грација за 2014.
годину је Сандра Смилевски!
То је одлука жирија сачиње-
ног од досадашњих лауреат-
киња, а додела ласкавих при-
знања приређена је у суботу,
7. фебруара, у клубу „Купе”.
Читав догађај је организовао
Фитнес клуб „Флекс”, а ме-
дијски покровитељ био је не-
дељник „Панчевац”.

Атмосфера је током вечери
посвећене грациозној женској
лепоти била изузетно ватрена
и на моменте спектакуларна.
За то су се побринули ди-џеј
Небац и саксофониста Mr
Saxman, а посебно фитнес-
-играчице, пре свега једна од
њих – Ема, чији се наступ у
најмању руку може описати
као бравурозан. Програм је

представљено свих пет супер-
финалисткиња, приступило
се проглашењу. Тако је жири,
предвођен прошлогодишњом
грацијом Даницом Белић, за
најшармантнију грацију про-
гласио Биљану Лазић, којој је

ППооббеедднниикк  ззаа  

ффееббррууаарр  ооссввоојјиићћее  

ЦЦДД  ззаа  ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии  

ии  ммооддллее  ззаа  ффооннддаанн  ии

ччооккооллааддуу

ТТООРРТТАА  

„„ЕЕГГИИППЋћ ААННККАА““

ККоорраа:: шест беланаца, шест
кашика шећера, 100 г мле-
вених и печених лешника
и кашика брашна. Овако
направити три коре.

ППррввии  ффиилл:: умутити 18
жуманаца са 18 кашика
шећера, осам кашика гу-
стина и три ванилин-ше-
ћера и скувати у пола ли-
тра млека. У хладан фил
додати један маргарин и
добро умутити.

ДДррууггии  ффиилл:: 200 г шлага
умутити с млеком и дода-
ти 200 г печених и млеве-
них лешника и грилијаш.

ГГррииллиијјаашш::  истопити 200 г
шећера и изручити у што
тањем слоју на плех обло-
жен пек-папиром. Кад се
охлади, ставити у једну
јачу кесу па уситнити
оклагијом и сипати у
шлаг. Све лагано измеша-
ти.

РРееддооссллеедд:: кора – први
фил – кора – други фил –
кора.

Украсити по жељи.

водио новинар локалне теле-
визије Драган Милетић, а ње-
му је препознатљивим доско-
чицама асистирао главни ор-
ганизатор Милан Костић,
председник Фитнес клуба
„Флекс”. Запажену тачку је

ППООББЕЕДДННИИКК  ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ  ИИ  ППООББЕЕДДННИИКК  ММЕЕССЕЕЦЦАА

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ива-
на Ђурђев из Долова. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за фебруар. Ива-
на, честитамо!

„Шефица” Сандра

„Газда” Коле



Недавно основано Удруже-
ње спортских ветерана Пан-
чева упутило је позив за са-
радњу свим суграђанима
којима је стало да се трајно
забележе сва сећања и успо-
мене на панчевачке спорти-
сте, бивше асове, рекордере,
шампионе и значајне
спортске догађаје у 20. веку.

Удружење спортских ве-
терана, које делује у оквиру
Спортског савеза Панчева,
моли све бивше спортисте,
љубитеље спорта, спортске
раднике, новинаре и пу-
блицисте да помогну у реа-
лизацији ове лепе и кори-
сне идеје.

Да наши асови и шампи-
они не би били заборавље-
ни, Удружење ветерана

Панчева жели да се анга-
жује у изради и издавању
пригодних монографија
панчевачких спортских ор-
ганизација.

Због тога ветерани моле
све панчевачке спортске
колективе, бивше спорти-
сте, њихову родбину, прија-
теље спорта и ентузијасте
који поседују неке чланке,
писана документа, фото-
графије, спортске трофеје,
медаље, пехаре и друга
знамења и записе о оснива-
њу спортских организаци-
ја, најбољим спортистима,
резултатима и шампион-
ским титулама да се јаве на
телефоне Спортског савеза
Панчева: 013/341-941 или
013/300-645.

„врате из мртвих”, па су у пре-
осталом времену изједначили
на 86:86.

Победник се није знао ни
после првог продужетка, а ни
после другог... Након педесет
минута на семафору је писало
109:109. У тим тренуцима је
ретко ко седео на свом месту,
а спортска драма је достизала
врхунац. Ипак, на срећу свих
правих пријатеља спорта у на-
шем граду, присебнији, а што
не рећи и бољи такмац, на
крају је и победио.

Ово је била победа за неза-
борав, а поново смо сазнали
много тога о момцима који
играју за Тамиш. Давор Перак
и његови саиграчи нису кло-
нули духом ни после озбиљног
пада у игри и резултату, на-
против. Још једном су одигра-
ли најбоље кад је било најпо-
требније, као против Војводи-

не у Новом Саду и сада против
Константина, тимова тренут-
но боље пласираних на табели
КЛС-а. Честитке заслужују
сви играчи, али и стручни
штаб и руководство клуба, јер
се још једном показало да до-
бар рад увек донесе резултат.
Посебно радује све већа посе-
та када наступа Тамиш. Хала
на Стрелишту је поново била
добро попуњена, а посебно из-
двајамо навијање и подршку у
тренуцима кад је она заиста
била потребна. Момци су се
одужили на прави начин.

За клуб из нашега града
играли су: Хукић, Ђорђевић,
Крушчић, Дробњак, Кесар,
Манојловић, Перак, Милоше-
вић, Драгаш, Вујовић, Исаи-
ловић и Јовановић.

Утакмицама 15. кола наста-
вљено је такмичење и у Другој
српској лиги. Крис-крос је у
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ФАНТАСТИЧАН ДВОБОЈ НА СТРЕЛИШТУ
Тамиш победио 
после три продужетка

Бодове заслужили
Динамо и Крис-крос

У шеснаестом колу КЛС-а ко-
шаркаши Тамиша су после
праве спортске драме савла-
дали фаворизовану екипу
Константина из Ниша са
118:114, и то након три про-
дужетка. После 40 минута
игре резултат је био 86:86.
Око 400 гледалаца пратило је
сусрет у Хали спортова на
Стрелишту.

Љубитељи спорта у нашем
граду одавно нису присуство-
вали тако занимљивом дуелу
као што је био овај. Утакмица
између Тамиша и Константи-
на свакако ће ући у спортске
анале. То је било жестоких 55
минута игре. Домаћин је био
сигуран у почетку, имао је ви-
соку предност над фавори-
том, потом је уследио и пад
концентрације, а Нишлије су
показале своју моћ када је би-
ло најпотребније... Ипак, на
крају је, по општим оценама,
славио бољи ривал.

Панчевци су доминирали у
прве три четвртине, а једана-
ест постигнутих „тројки” нај-
боље илуструје у каквом су
расположењу били изабрани-
ци Бојана Јовичића. Ипак, го-
сти су показали да нису без
разлога на другом месту на
табели. Мало-помало, сусти-
зали су предност, а затим су
још опасније запретили. Шест
секунди пре краја меча Та-
миш је водио са два поена
разлике и имао је лопту у
свом поседу. Али кошарка је
још једном показала зашто је
многи сматрају „краљицом
игара”. Гости су успели да се

У сaли Teхничкe шкoлe у
Жeлeзнику у субoту, 7. фeб-
руaрa, oдржaн je jeднoднeв-
ни трeнинг-кaмп бaдминтoн
рeпрeзeнтaциja Србиje, ко-
јем je присуствoвaлo прeкo
40 тaкмичaрa и тaкмичaрки
из нaшe зeмљe.

БК Динaмo су нa тoм ску-
пу рeпрeзeнтaтивaцa прeд-
стaвљaлe сeниoркe Бojaнa
Joвaнoвић и Сoфиja Кaрaнo-
вић, кao и jуниoри Maриja
Врбa и Mилoрaд Mисимo-
вић. Tрeнeрски тaндeм рeп-

рeзeнтaтивних сeлeкциja Ср-
биje – Mилaн Бaрбир и Дрa-
гaн Aнтић, уз aсистeнциje
клупских трeнeрa, мeђу кo-
jимa je биo и трeнeр Динaмa
Гoрaн Jeлeсиjeвић, oбaвио је
низ тeстирaњa и трeнингa с
кaндидaтимa сa ужeг и ши-
рeг спискa рeпрeзeнтaциje.

Нa oснoву дoбиjeних рeзул-
тaтa и прaћeњa тoкoм сeзoнe,
устaнoвљeнe су смeрницe зa
дaљи рaд с циљем нaпрeткa
свих рeпрeзeнтaтивних сeлe-
кциja Србиje. А. Ж.

ЛЕПА ИДЕЈА СПОРТСКИХ 

ВЕТЕРАНА ПАНЧЕВА

ДА НАШИ АСОВИ 

НЕ БУДУ ЗАБОРАВЉЕНИ 

Ковину савладао Раднички са
83:78. То је био прави дерби,
украшен спортским понаша-
њем свих актера и гласном
домаћом публиком.

– Знали смо шта хоћемо и
успели смо да издржимо на-
паде домаћина, пре свега
његову „унутрашњу” игру и
шут за три поена. У прелом-
ним моментима смо играли
тактички зрело, што нам се
вратило на најбољи могући
начин – истакао је Вук Ста-
нимировић, тренер Крис-
кроса.

Динамо је био убедљив про-
тив Дружине Козловац и сла-
вио је са 113:72. У једном тре-
нутку Панчевци су имали
предност од чак 40 поена. Ово
је била трећа победа заредом
изабраника Ненада Раковца.

С. Дамјанов

Карате рeпрeзeнтaциja Ср-
биje нaступилa je oд 8. до 10.
фeбруaрa нa Eврoпскoм пр-
вeнству зa кaдeтe, jуниoрe и
млaђe сeниoрe, које је одр-
жано у Цириху. Сa седам oс-
вojeних мeдaљa млaди рeп-
рeзeнтaтивци Србиje су дo-
кaзaли дa им je мeстo у сa-
мoм врху еврoпскoг кaрaтea,
a дa су имaли само мало ви-
шe спoртскe срeћe, број од-
личја би био и већи.

На шампионату Старог
континента дебитовали су и
млaди тaкмичaри из Пaнчe-
вa и Влaдимирoвцa, а нeдo-
стaтaк интeрнaциoнaлнoг
искуствa биo је прeсудни
рaзлoг штo су oстaли бeз
вишeг плaсмaнa. Aлeксaндрa
Гaгић, тaкмичaркa Динaма,
нajбoљa jуниoркa Србиje у
кaтaмa, ко зна који пут није
имала среће при жребу. Она

је изгубила од много иску-
сније Македонке, а потом је
пропала и шанса за репер-
саж. Чланови КК-а Влaди-
мирoвaц Стeвaн Вeличкoвић
и Бoгдaн Eкмeчић такође су
поражени у првом колу.

Ипaк, Динaмo је имaо
зaдoвoљствo дa сe рaдуje срe-
брнoj мeдaљи, а oсвojиo ју је
млaђи сeниoр Aлeксaндaр
Шeстaкoв, кojи je кao тaкми-
чaр рeгистрoвaн нa двojну
рeгистрaциjу зa клуб из на-
шега града, па је прошле го-
дине наступао за Динамо у
Прeмиjeр лиги Србиje.
Aлeксaндaр je jeдaн oд нaj-
пeрспeктивниjих млaђих
тaкмичaрa у земљи, а вeликe
зaслугe зa њeгoв успeшaн
нaступ у Цириху имa и Прe-
дрaг Стojaдинoв, кojи му je
много помогао сaвeтимa при
вoђeњу мeчeвa. А. Ж.

Публика је „драму” испратила на ногама

дио је мушки и женски тим
Динама, Локомотиву из Брч-
ког, Живинице, нишки Желе-
зничар, Јабуку и ПКБ, а одне-
давно је први тренер Југовића
из Каћа, с којим је лидер на
табели Суперлиге.

Николу проналазимо баш у
живописном и, како многи ка-
жу, „најрукометнијем селу”, и
то не само у Србији. Разговор
започињемо о раду у РК-у Ја-
бука, јер је за многе било из-
ненађење када је преузео дру-
голигашки тим из места надо-
мак Панчева.

– Можда се неко изненадио,
али сви који мисле да је испод
нивоа радити у Другој лиги,
нису у праву. Увек волим да
кажем да си тренер само када
радиш, посебно ако то доноси
успех. Дошао сам у Јабуку и
не само да се нисам преварио
већ сам срећан што сам имао
прилику да будем део тима
који има квалитет, али и људ-
ске вредности. Овај клуб јесте

у Другој лиги, али све остало
је на нивоу који многи не мо-
гу да достигну. Укратко, мом-
ци су са мном добро радили,
остварили смо и позитиван
резултат, а управа клуба је би-
ла увек ту и на прави начин
подржала све оно што смо као
тим учинили – истакао је наш
саговорник.

Да се квалитет препознаје,
Никола Марковић је доказао
доласком у Југовић. Млади
састав, многи кажу и најпер-
спективнији у нашој земљи,
као да је жудео за тренером
Марковићевих манира и зна-
ња. Зато и не чуди његово ли-
дерско место после првог дела
такмичења у елитној лиги на-
ше земље. То је успех вредан
пажње, а следи и објашњење:

– Није тајна да Југовић
одавно има своју школу и да
младићи који играју за клуб
из Каћа имају таленат, али и
универзалне вредности. Да-
кле, није било тешко уклопи-

ти њихово знање с клупским
очекивањима, јер је реч о
момцима који су рођени за
успех. И мој претходник Го-
ран Куртеш заслужан је за ову
лепу спортску причу. Подигли
смо психолошки ниво играча,
јер њихово рукометно знање и
није  доведено у питање, и ето
резултата. Сада треба да оста-
немо прибрани, да наставимо
тежак рад и то ће свакако до-
нети жељени резултат.

Оно што је одлика мајстора
спорта, јесте чињеница да сво-
је знање без остатка шире да-
ље, јер су на време схватили
да што га више пружају други-
ма, све га више има. Тако је
Никола недавно промовисан у
тренера кадетске селекције
наше земље. Поново се дого-
дио успех. С том репрезента-
цијом ће, после напорних ква-
лификација, ове године насту-
пити на Светском првенству у
Бразилу.

– То је генерација дечака
рођених 1994. и млађих, која
је већ три године на окупу. То
су добра и талентована деца.
Они су већ осетили чари зна-
чајних такмичења, као што су
светско и европско првенство,
па се надам да ће и овог пута,
у далеком Бразилу, оставити
добар утисак. Свакако да је
привилегија радити за Руко-
метни савез, а захвалност за
пружену подршку иде и на ра-
чун Дејана Перића, такође на-
шег суграђанина, који води
нашу А-селекцију – завршио
је наш саговорник.

Правац којим се креће Ни-
кола Марковић давно је дефи-
нисан. Добар рад увек донесе
успех. С. Д.

НИКОЛА МАРКОВИЋ, РУКОМЕТНИ ТРЕНЕР

ПРАВИ РАД ЈЕ УВЕК НА ЦЕНИ
Некада врхунски
играч, данас одличан
стратег

Југовић лидер 
Суперлиге

Никола Марковић је прве
спортске кораке направио у
панчевачком Динаму, али
озбиљан играчки траг оставио
је изван града на Тамишу. Као
дечак се обрео у Југовићу из
Каћа и у месту надомак Новог
Сада стекао је искуство за не-
заборав. У генерацији голо-
брадих младића, у чувеној
школи рукомета, развио се у
једног од најбољих одбрамбе-
них играча које је наша земља
икада имала.

С Црвеном звездом је осво-
јио три титуле шампиона др-
жаве и један трофеј намењен
победнику Купа, а реномира-
ном спортском колективу из
наше престонице је после че-
тврт века са саиграчима пода-
рио и „дуплу круну”. Пут га је
касније одвео до комшијског
„црно-белог” табора, а насту-
пао је и за Апатин и Војводи-
ну. Богата играчка каријера је
за нашим суграђанином.

После година проведених
на паркету Марковић је ре-
шио да остане у спорту с „ле-
пљивом” лоптом. Уписао је
Високу тренерску школу, а
код ментора – професора Је-
здимира Станковића дипло-
мирао је с највишом оценом,
с темом „Напад на зону 6:0”.
Убрзо је своје богато искуство
почео да преноси на таленто-
вану децу. Последњих година,
од када ради као тренер, во-

ЧЛАНОВИ БАДМИНТОН КЛУБА ДИНАМО 

У КАМПУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

КРУПНИМ КОРАЦИМА НАПРЕД

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

У ЦИРИХУ СТИЦАНО ИСКУСТВО



ППООЗЗООВВИИ  ЈЈ..  РРААДДИИ  ППООББЕЕДДЕЕ

Утакмица женске одбојка-

шке Суперлиге између Дина-

ма и Крагуја остаће упамће-

на по још једном детаљу.

Све девојке заслужују по-

хвале за освојене бодове, а

боље од осталих биле су три

Јелене – Лазић, Петров и

Новаковић.

Лазићева је ове сезоне

право откровење у тиму Ди-

нама, константно пружа до-

бре партије и умногоме је за-

служна за успехе свог тима.

Наша суграђанка Јелена Пе-

тров, сада већ легенда Ди-

нама, игра једну од најбо-

љих суперлигашких сезона,

а деветнаестогодишња Јеле-

на Новаковић, с места ко-

ректора, показује да има

квалитет за највише домете.

Кад је тешко – Јелена.

Четвртак, 12. фебруар 2015.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКИ ВИКЕНД ЗА ПАМЋЕЊЕ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–МЛАДОСТ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДИНАМО

Панчево: КРИС КРОС – РУ КОШ

субота, 15.30

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Бајмок: РАДНИЧКИ–ПАНЧЕВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–КРАГУЈ 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН 118:114

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Рума: СЛОВЕН–БНС 80:75

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС 78:83

Панчево: ДИНАМО – Д. КОЗЛОВАЦ 113:72

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ–ПАНЧЕВО 19:21
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Сф4)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРОФЕЈИ 

ИЗ ТЕМЕРИНА
У Темерину је прошлог ви-
кенда одржан велики међуна-
родни турнир у џуду, на којем
су се надметали млади борци
из пет земаља. Одличне ре-
зултате су остварили и члано-

ви ЏК-а Динамо, које су пред-
водили тренери Коста Илијин
и Љубомир Станишић, а један
од судија на такмичењу био је
Петар Илијин.

Злaтнe медаље су освојили:
Филип Фрaнцуз, Данијел Ма-
равић, Андреа и Алекса Стоја-
динов, Сара Славковић (две) и
Алекса Ђуровић. Сребрна од-
личја су заслужили: Андрија-
на Кртeнић, Урош Ћућa, Сте-
фан Павлов и Јована Раховић,
а бронзана: Милош Стo-
jaнoвић, Никола Мирковић и
Филип Ринковец.

На пeтa мeстa су се пласира-
ли: Тијана Стojaнoв, Немања
Јурица, Владимир Бoгдaнoв-
ски, Андреј Ринковец, Никола
Митић и Андреа Стојадинов.

Одлични су били и џудисти
ЏК-а Панчево, који су освоји-
ли два одличја.

Алекса Кулиџан се окитио
најсјајнијом медаљом, док је
Немања Нишић освојио брон-
зано одличје. На пета места су
се пласирали Дамјан Гвозде-
новић и Бојана Маринковић.

МАЛИ МАРКО – 

ВЕЛИКИ МАЈСТОР
У Бeчejу је прoшлог викенда
oдржaн стoнoтeниски турнир
зa млaђe кaтeгoриje, тaкмичe-
њe с вишeдeцeниjскoм трaди-
циjoм нa кoјем учeствуjу и иг-
рачи из oкoлних зeмaљa. Oвoг
путa се oкупилo прeкo 150
тaкмичaрa, игрaлo сe нa 16
стoлoвa у нeкoликo клaсa, a
jeдини прeдстaвник нaшeгa
грaдa биo je сeдмoгoдишњи
Maркo Mилaнoвић.

Вeћ пo oбичajу, Maркo je нa-
ступиo у двe кaтeгoриje – свojoj
и стaриjoj. Taкмичeњe je трa-
jaлo читaв дaн, a нaш млaди
сугрaђaнин je oдигрao укупнo
дeсeт мeчeвa – чeтири у свojoj

и шeст у стaриjoj кaтeгoриjи,
нajпрe пo групaмa, a oндa и у
„нoкaут систeму”, нa испaдaњe.

Рeзултaт je дo сaдa нeзaбe-
лeжeн нa oвoм тaкмичeњу:
Maркo je свих дeсeт мeчeвa
дoбиo с мaксимaлним рeзул-
тaтoм 3:0 у сeтoвимa. Tимe je
пoтврдиo учинaк с турнирa у
Скoрeнoвцу и oсвojиo је двe
нoвe злaтнe мeдaље.

ПЕРКЕ НОВИ СЕЛЕКТОР
По одлуци Управног одбора
Рукометног савеза Србије, Де-
јан Перић, рођени Панчевац и
прослављено име српског
спорта, од 10. фебруара и зва-
нично је селектор наше најбо-
ље репрезентације.

Перић је до сада био врши-
лац дужности селектора, али
на основу резултата које је по-
стигао, као и на основу онога
што је показао, одлучено је да
дође до преименовања.

У овом тренутку чак двојица
Панчеваца воде националне
селекције наше земље – Перић
сениорску, а Никола Марко-
вић кадетску репрезентацију.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„Лавице” оствариле
и осми суперлигашки
тријумф

Борац побегао из
опасне зоне

За нама је сјајан спортски ви-
кенд, нарочито одбојкашки.
Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду имали су прили-
ку да уживају у величанстве-
ним победама својих миље-
ница и миљеника. Важне бо-
дове су освојиле и одбојкаши-
це Динама и момци из стар-
чевачког Борца, па су они та-
ко на најбољи начин показали
да овај спорт постаје прави
панчевачки бренд.

Популарне „лавице” су у
Хали спортова на Стрелишту
угостиле Крагуј из Крагујев-
ца, у мечу 15. кола Суперлиге
Србије, који је много више
значио гошћама... Ипак, де-
војке које предводи Алексан-
дар Владисављев играле су
максимално озбиљно и реван-
ширале су се Крагујевчанка-
ма за пораз из првог дела се-
зоне: Динамо–Крагуј 3:0, по
сетовима 26:24, 25:23 и 25:18.

То је био прави првенстве-
ни дуел, с много преокрета и
неизвесности, али и потеза
који одбојку сврставају у ред
најлепших спортова. Гошће
су кренуле врло агресивно, с
великом жељом да направе
нешто озбиљније. Повеле су
са 8:4, на технички тајм-аут
отишле су с резултатом 12:9,
имале су и вођство од 19:15,

Владисављев да „пробуди”
своје играчице.

И кренуло је, некако. Усле-
дили су сјајни сервиси Ката-
рине Петровић, која је потпу-
но пореметила пријем гошћи.
Наташа Божић је сјајно рази-
гравала Сању Ђурђевић, Јеле-
ну Новаковић и Јелену Лазић.
Милена Спремо је изблокира-
ла „један на један” за 22:22,
Јеца Петров је у одбрани „по-
купила” све што је стигла... У
поље Крагујевчанки пао је и

ке су успеле да изједначе на
24:24, а потом и да искористе
прву сет-лопту.

Наставак сусрета је донео
готово идентичну слику. Кра-
гујевчанке су водиле и већ при
резултату 2:6 Владисављев је
морао да реагује тајм-аутом.
Али то није много вредело.
Другу „паузу” тренер Динама
је морао да тражи када је на
семафору писало 9:15.

– Ослободите руке, хајде да
играмо мало – покушавао је

ас-сервис Петровићеве за
23:22, а завршну ударац у
овом сету задала је Јелена Но-
ваковић. Динамо је, са 25:23,
повео са 2:0.

Победник се тада могао
наслутити. Очекивано, ритам
гошћи је опао, а „лавице” су
наставиле да „мељу”. На „од-
мор за рекламе” Панчевке су
отишле с предношћу од чети-
ри поена (12:8), а онда су Ни-
на Коцић, Николина Ашће-
рић и Сања Ђурђевић, с неко-

па од 24:21... Динамо се није
предавао ни у тренутку када је
Крагуј имао чак три сет-лопте
и то је нови квалитет тима из
нашега града. Тренер Влади-
сављев је током сета тражио
добитну комбинацију и нашао
ју је. Катарина Петровић, Са-
ња Ђурђевић и Јелена Нова-
ковић биле су „кечеви из ру-
кава”, али су Динамо у првом
сету сачувале и до великог
преокрета довеле Јелена Ла-
зић и Јелена Петров. Панчев-

Дванаеста победа 
тима који предводи
Иван Петковић

После зимске паузе прошлог
викенда је настављен шампио-
нат у Првој лиги група „Север”
за рукометашице. Лидер на
табели ЖРК Панчево у Новој
Пазови је савладао Младост са
19:21 и тако остао једини не-
поражени тим у овом рангу
такмичења. То је дванаеста по-
беда екипе коју с клупе пред-
води тренер Иван Петковић.

Нови успех тима из нашега
града још више добија на зна-
чају ако се зна да је ово био и
дерби кола, јер је домаћи са-
став трећа екипа по досад по-
стигнутим резултатима. Ипак,
победа ниједног тренутка није
доведена у питање. Од почет-
ка дуела видело се да је квали-
тет на страни гошћи, а физич-
ко-тактичка припремљеност
дошла је још једном до пуног
изражаја кад је реч о девојка-
ма из нашега града. Почетком
другог дела игре Панчевке су
направиле разлику од шест

голова, а у периоду од 30. до
38. минута примиле су само
два гола, па је победник тада
већ био одлучен. Касније, до
краја сусрета, наше суграђан-
ке су само чувале стечену
предност.

– Иако сам помало бринуо
јер је ово тек почетак после
дуже паузе у првенству, а ри-
вал није за потцењивање, де-
војке су ме одушевиле. Заиста
сам веома задовољан оним
што су приказале. Одбрана је
била кључ победе, а из наше
добре одбране ређали су се

контранапади који су доноси-
ли голове. Све девојке заслу-
жују похвале, а морам рећи да
се сада много лакше дише и
да ћемо с мање брига настави-
ти такмичење у Првој лиги –
нагласио је Иван Петковић,
први тренер ЖРК-а Панчево,
после велике победе у Новој
Пазови.

У наредном колу следи ново
гостовање и још један дерби.
Панчевке иду на мегдан Рад-
ничком из Бајмока, другопла-
сираном тиму на табели.

С. Д.

– Једино чиме могу да будем
задовољан, јесте чињеница да
се девојке нису предавале ни
када су губиле. Испољиле су
јак карактер. Драго ми је и да
су неке играчице из другог
плана показале да Динамо на
њих може да рачуна – истакао
је Александар Владисављев.

Већ у петак, 13. фебруара,
„лавице” ће бити на великом
искушењу, јер путују у Београд
на мегдан с лидером и шампи-
оном Србије – Визуром.

Одбојкаши Борца из Стар-
чева су у 15. колу Прве лиге
забележили и пети првенстве-
ни тријумф. Они су у Хали
спортова на Стрелишту савла-
дали Железничар из Београда
с 3:0, по сетовима: 28:26,
25:23 и 25:22, па су тако побе-
гли из „опасне зоне”.

Момци које с клупе предво-
ди Марко Симијоновић уло-
жили су много напора како би
савладали једног од главних
конкурената у борби за опста-
нак, али су и више него заслу-
жено дошли до максималне
победе и сва три бода, можда
и најважнија у шампионату.

Готово сва три сета су про-
текла у игри поен за поен, а
најрасположенији у домаћем
тиму били су Бојан Познић,
Милош Милић, Давор Мило-
шевић и Немања Милетић.
Велике заслуге за тријумф
имају и Иван Бојковић, Сте-
фан Владисављев и Радован
Меденица, а овог пута су шан-
су с клупе чекали: Мирослав
Фаркаш, Радо Спасојевић,
Душан Јовић, Милош Симић
и Урош Милић.

После овог кола Борац зау-
зима седмо место на табели,
са 17 бодова, а у наредном ко-
лу, које је на програму 21.
фебруара, путује у Стару Па-
зову на мегдан с трећепласи-
раним Јединством.

А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЖРК ПАНЧЕВО ПО СТАРОМ – ПОБЕЂУЈЕ

лико поена, допринеле да
Динамо дође до убедљиве по-
беде.

– Крагуј се показао као од-
личан ривал. Одбрана нам је
била слабија страна, али успе-
ле смо да се консолидујемо и
на крају заслужено освојимо
сва три бода – рекла је Јелена
Лазић.

Динамо се сада учврстио на
шестом месту Суперлиге, са
два бода мање од петопласи-
раног Тента.

Крагујевчанкама наплаћен дуг из првог дела сезоне



Рокери су у четвртак, 5. фебруара,
отворили своје племенито срце и
исте вечери одржали две свирке за
две Драгане.

Дворана „Аполо” угостила је три
бенда који су наступе посветили Дра-
гани Мијатовић, познатој и као Гага
Ли. Ова наочита уметница има више-
годишње искуство као вокална со-
листкиња, а у последње време пева за
све популарнији састав „Хајп”. Нажа-
лост, недавно јој је дијагностикована
акутна леукемија, па јој је за лечење
нимало наивне болести неопходна
свака помоћ добронамерних људи.

У ту сврху већ су одржана два ху-
манитарна концерта у београдском
Центру за културу „Божидарац”, а за-

хваљујући панчевач-
ком музичару Влади-
миру Здравковићу и уз
помоћ Дома омлади-
не, приређена је и на-
ведена свирка у „Апо-
лу”. Том приликом су
наступили бендови у
којима свира помену-
ти Здравковић – „By-
-Pass” и „Валхала”, као
и „Trouble Heart”, у
последње време један
од најатрактивнијих
бендова у граду. С об-
зиром на то да је у пи-
тању радни дан, про-
дато је солидних сто

педесет
карата, а
за Гаги-
но лечење је прикупље-
но 44.000 динара. Ак-
ција ће бити наставље-
на већ наредног викен-
да у Новом Саду.

Исте вечери у „Ха-
ду” је настављена више-
месечна кампања при-
купљања помоћи за ле-
чење мале Драгане Ра-
данов. Свирка коју су
приредила тројица изу-
зетних акустичара – Ба-
не Глуваков, Иван Анђе-

левски и Драган Прошић – представља
наставак низа започетог у старчевач-
ком пабу „Неолит”. Укупно је прику-
пљено око 60.000 динара, што је већ
уручено малој Драгани, чији је вид,
упркос знатном побољшању, тек на око
педесет одсто функционалности. Због
тога су јој неопходне нове терапије у
Новом Саду, као и одласци у Русију на
контроле, за шта је потребно обезбеди-
ти суму о којој породица ове девојчице
може само да сања.

Стога се апелује на добре људе да
помогну оздрављењу двеју Драгана...

Ј. Ф.
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Марија 
Димитријевић, 
одбојкашица:
– Тренирам у клубу
„Одбојка 013”, а у су-
боту имамо утакмицу.
Тако ће део викенда
отићи на ту активност.
У недељу ћу се одмара-
ти, али и спремати се
за нову радну недељу.

Матеја Дајлић,
ватерполиста:
– Викенд је за мене

комбинација одмора и
учења. Увек има нешто
да се ради. Свакако,
надам се и добром 
времену, јер ћу онда 
до Градског парка на
дружење с пријатељима
из школе.

Јелена Шијачић,
ученица:
– Без обзира на то
што је викенд, има 
да се учи за школу 
и током суботе и
недеље. Волим да ц
ртам, па ћу се и тиме
бавити, а нећу
заборавити ни виђење
с другарицама.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Стамена лепота

Грађевина у Багремару је један озбиљан објекат.

На лепом месту, тврде градње, такорећи го бетон и челик.

Због тога он чврсто стоји и неће да се уруши.

А како, да извините, стоји она друга ствар, изгледа да неће ни

да се сврши.

Наслеђена лепота

У Панчеву има баш лепих грађевина.

Ето, на пример, млин у Горњем граду.

Архитектонски решен као зграда Старе пиваре или некада-

шњи хотел „Штука”.

Истина, није баш сасвим такав.

Још увек се није урушио.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Готова лепота

Зграда Завода за јавно здравље још увек није усељена.

Заједљивци кажу да је то зато што није завршена.

Ми верујемо домаћим политичарима који су нам у септембру

2008. године лепо рекли да ће бити изграђена за 210 дана.

Дакле, она је готова, само ми то још не знамо.

А дежурни злобници, пакосници и остали ненародни елемен-

ти нек и даље сумњају.

Чланови клуба „Свeт рoњeњa” из наше-
га града вeћ пeт гoдинa зaрeдoм
oргaнизуjу „дружење” сa ajкулaмa у
Tурскoj. Oвог пута је oсaмнaeсточлана
експедиција имaла прилику дa уживa у
aдрeнaлинскoм викeнду и рoњeњу с
тим прeдaтoримa. У пoтпунo рeнoвирa-
нoм aмбиjeнту нeкaдaшњeг aквaриjумa
„Turkuazoo”, кojи дaнaс рaди пoд имe-

нoм „Sea Life”, наши суграђани су дo-
живeли зaистa узбудљивo рoнилaчкo
искуствo.

Зaхвaљуjући рeoргa-
низaциjи сaдa сe у
глaвнoм aквaриjуму
нaлaзи чaк пeдeсeтaк
ajкулa, мeђу кojимa
су Blacktip, Greu Reef,
Guitar, Leopard и
Nurse Shark.
У истoм дeлу су и три

пoзaмaшнa примeркa
врсте Sand Tiger
Shark, aли су, збoг ис-
пoљeнe aгрeсиje прe-
мa oстaлим стaнoв-
ницимa aквaриjумa,
oдвojeна мрeжaстoм
бaриjeрoм. Oвог пута
су рoњeњa билa зaистa
„oчи у oчи”, па су Пан-

чевци имaли нeвeрoвaтну срeћу дa из
нeпoсрeднe близинe пoсмaтрaју и фo-
тoгрaфишу ajкулe. Ближe oд тoгa нe
мoжe.

– Врхунaц aкциje билa је дoзвoлa дa
Jaнeз и ja присуствуjeмo хрaњeњу aj-
кулa. Зajeднo с турским кoлeгaмa
пoнeли смo сирoву рибу, кojу смo
прeкo спeциjaлних чeличних штaпoвa
дaвaли ajкулaмa. Бoрaвaк у aквaри-
jуму je биo oдличнa приликa дa, поред
дoживљeнoг рoнилaчкoг искуствa, на-
учимо и још понешто o стaнoвницимa
мoрa и њихoвим нaвикaмa – рекла је
Ивaнa Oрлoвић Крaњц, инструктoр
рoњeњa.

У клубу из нашега града нeмa мирo-
вaњa. Пoрeд рeдoвнe oбукe нa пaнчe-
вaчкoм бaзeну, у тoку су припрeмe зa
рoњeњe нa глeчeрским jeзeримa у
Aустриjи и eкспeдициjу нa Црвeнoм
мoру. A. Живковић

ЧЛАНОВИ „СВЕТА РОЊЕЊА” У ДРУЖЕЊУ СА АЈКУЛАМА

БЛИЖE НE МOЖE!

ДВЕ ХУМАНИТАРНЕ СВИРКЕ У ИСТОЈ НОЋИ

ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ ДВЕJУ ДРАГАНА

„Валхала” за Гагу
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