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Много болесника на 
седамнаест кревета

Ускоро пресељење 
у Интернистички блок

Иако је неурологија веома важна
грана интернистичке медицине,
која се бави поремећајима цен-
тралног и периферног нервног
система, чини се да јој се не даје
довољно на значају, како у земљи,
тако и у нашем граду. Неуропси-
хијатријско одељење Опште бол-
нице Панчево неправедно је скрај-
нуто и суочава се с бројним про-
блемима. Неспорно је да оно није
пропало преко ноћи, већ је годи-
нама у лошем стању. Као прво, не-
ма адекватан простор јер се нала-
зи у делу зграде у којем је Инфек-
тивни одсек и располаже са само
17 кревета. Објекат је оронуо, зи-
дови се круне, а тоалети су готово
неупотребљиви. Простора је мало,
па се пацијенти привремено сме-
штају и у узани ходник. Како нам
је рекао др Раско Губеринић, неу-
ропсихијатар и неуролог на Неу-
ропсихијатријском одељењу, не-
достају кревети, постељина, пе-
шкири, лекови и друго. Он сматра
да се интернистичке гране „гурају
у ћошак, док хирургија има своје
место и изгледа пристојно, фино и
чисто”. 

Према речима др Небојше Та-
сића, директора Опште болнице
Панчево, тренутно је на Неуроп-
сихијатријском одељењу ситуаци-
ја „подношљиво добра” када је реч
о кадру јер је ту запослено осам
лекара. Међутим, неки од њих су
пред пензијом и уколико не почне
на време специјализација лекара,
која траје четири године, како
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оцењује Тасић, ускоро их неће би-
ти довољно.

Прерасподела кревета немогућа
Незаинтересованост за неуролошке
пацијенте још је апсурднија ако се у
обзир узме да је мождани удар један
од водећих узрока смртности у на-
шој земљи. Др Мирослав Тепшић,
начелник Службе хитне медицинске

да се изврши прерасподела кревета
са одељења на којима нема много
пацијената.

– Није никакав проблем да Неу-
ропсихијатрији дамо кревете са Ин-
терног или Дечјег одељења, који
имају слободне капацитете. Међу-
тим, наша болница има огромну ма-
ну, а то је чињеница да је направље-

би се обавила дијагностика. Губери-
нић, који на Неуропсихијатрији ра-
ди већ 25 година, објашњава да се
највећи број пацијената на том оде-
љењу лечи од цереброваскуларних
болести (можданог удара), а нагла-
шава да се повећао број младих осо-
ба с дијагнозом мултипла склероза,
која је још увек неизлечива.

Интензивна нега за неуролошке
болеснике
Он сматра да тешки пацијенти који
су доживели мождани удар треба да
леже у јединици за акутне мождане
ударе. Тај простор болница засад не-
ма, тако да на Неуропсихијатриј-
ском одељењу има болесника који су
у коми или на кисеонику.

Према речима др Небојше Тасића,
такав одсек ускоро треба да буде
отворен при Неуропсихијатрији. На-
име, према пројекту за реконструк-
цију Интернистичког блока, први
спрат, на којем се сада налази Завод
за јавно здравље, припао би Неуроп-
сихијатријском и Грудном одељењу и
они би имали укупно 60 до 75 креве-
та. Такође, у оквиру првопоменутог
одсека формирала би се јединица за
савремену интензивну неуролошку
негу, где би се збрињавали болесници
након доживљеног можданог удара.

– У тој јединици би било места за
тридесеторо људи. У таквим услови-
ма рада проценат преживљавања од
можданог удара биће драматично
повећан и ми морамо то нашим су-
грађанима да омогућимо – објаснио
је Тасић.

Ипак, он подсећа да, иако је проје-
кат завршен и пролази техничку
контролу, радови на реконструкцији
Интернистичког блока неће почети
све док се не заврши зграда Завода
за јавно здравље Панчево, која се
гради од 2008. године.

И. Предић

ЛОШИ УСЛОВИ НА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКОМ ОДЕЉЕЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СИНДРОМ ХРОНИЧНОГ НЕУЛАГАЊА

Шта се крије иза беле
слике?
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помоћи Дома здравље Панчево, ка-
же да у Панчеву и околини мождани
удар недељно доживи од три до пет
особа, што на годишњем нивоу изно-
си око 1.200 пацијената.

Болница нема простора да прими
све неуролошке болеснике, па се они
шаљу у друге установе. Др Небојша
Тасић је рекао да се у случајевима
када нема кревета на поменутом
одељењу, болесници размештају и на
друге одсеке, што није добро реше-
ње. Додао је да би најлогичније било

на по принципу пансиона, односно
састоји се из више зграда које нису
повезане „топлом везом”, па чак ни
путном комуникацијом – истиче
наш саговорник.

Др Раско Губеринић каже да и ле-
кари и пацијенти трпе због тога што
болница нема праву пријемно-ур-
гентну службу, у којој би пацијент
био комплетно збринут. Реч је, како
наводи наш саговорник, о веома те-
шким болесницима, који морају да
се транспортују у друге зграде како



„Панчевац” у овом броју завршава
кампању започету новембра прошле
године: „Реци НЕ насиљу и дискри-
минацији, реци ДА толеранцији”.
Успешну, хвала на питању.

При евалуацији се може закључити
да је акција само „успешна” из једно-
ставног разлога: привучена је пажња
неколико организација чији је смисао
постојања корпус тема којима се кам-
пања бави (погледати реаговања на
страни 14), али, на нашу велику жа-
лост, тек пошто смо у претходном
броју објавили шокантну фотографи-
ју и пропратни текст шокантне (и не-
истините) садржине, које овом при-
ликом понављамо на трећој страни,
горе. Испод тога су и све остале фотке
Александра Стојковића објављиване
на истој тој страни, на најупадљиви-
јем месту, у последња четири месеца.

Да кампања добије оцену „веома
успешна”, недостајала су барем два
момента: први – да се поменуте орга-
низације у њу раније укључе са сво-
јим предлозима и импресијама, и
други – да шира јавност, којој те те-
ме нису у опису посла, већ са њима
живи, такође нађе себе у овој причи,
па да неко од оних који је чине, у по-
следња четири месеца остави комен-
тар на сајту „Панчевца” или, бар,
пост на „Фејсбуку”.

Сада смо добили и једно друго, ума-
ло као пост фестум. Дакле, овом дру-
штву нема помоћи без шок-терапије!

Шта нам још говори то што су
чланови организација цивилног дру-
штва и грађани реаговали тек на
провокативну фотографију и текст:
успавани су, да не употребимо неку
тежу реч. И, још нешто: да акција из
прошлог броја није била смишљена,
већ да се ауторима пројекта и уред-
ништву нашег листа поткрала слу-
чајна грешка – не би нас опрали ни
Сава ни Дунав; испали бисмо нега-
тивци иако се годинама, а у оквиру
ове кампање месецима, боримо про-
тив насиља и дискриминације и за
праве вредности, међу којима је и
толеранција. Мада, пази, ево нове
прилике за кулоарска нагађања у ве-
зи с тим шта је истина...

Неко би вероватно у овој ситуацији
извукао следећи закључак: боље је да
ћутим и не таласам, да се не бавим
темама са специфичном тежином;
упутније је, неприметније и по здрав-
ствено стање препоручљиво, бити део
сивог мејнстрима, у сивој Србији. Не-
ко, али не и редакција најстаријег
живог недељника на Балкану: ми ће-
мо наставити борбу за достојанстве-

нији живот у овој земљи у време оп-
штег моралног расула и нестанка ем-
патије.

Желимо да верујемо да су, читају-
ћи овај текст и гледајући фотогра-
фије на трећој страни, организације
које су нам се обратиле писмима
схватиле да у нама могу имати само
савезника, али и да саме морају да
се мењају, да препознају догађаје и
појаве на прави начин и да не чекају
више на нечију „грешку” или грешку
да би едуковале суграђанке и сугра-
ђане и отварале им очи. Такође, же-
лимо да их обавестимо да текстове
објављене у „Панчевцу”, рачунајући
и ове редове, слободно могу да кори-
сте и препоруче их медијима које
помињу, при чему, нормално, ти ме-
дији треба да назначе да су наслови
преузети из нашег листа.

И, да будемо потпуно искрени: да
реакција није било, ове недеље би-
смо само констатовали да завршава-
мо кампању током које, нажалост,
реакција није било. И, поновили би-
смо објављене фотографије. Овако,
својеврстан прилог нашој борби
представљају и писма објављена на
страни 14. Уз то, искористићемо
прилику и на овом месту, у кратким
цртама, подсетити јавност на то о
чему је писао наш лист (ауторка тек-
стова је Ивана Предић) у оквиру
пројекта „Реци НЕ насиљу и дискри-
минацији, реци ДА толеранцији”,
који је подржао Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину.

Како не бисмо некој од обрађених те-
ма дали већи значај, јер су једнако ва-
жне, поређаћемо их хронолошким ре-
дом, почев од 13. новембра 2014, наво-
дећи наслов текста, пласман и сиже.

„Поштовање разлика неопходно”
је наслов текста на тему Међународ-
ног дана толеранције, који је обја-
вљен на трећој, уз насловницу, удар-
ној страни. Тада је пуштен и стрип с
поруком „Стоп дискриминацији”
Александра Зографа. Уследио је
чланак „Сарадња између институци-
ја недовољна”, који се бави функци-
онисањем система социјалне зашти-
те у Панчеву. У тексту на, већ годи-
нама за корпус тих тема наменској,
осмој страни, између осталог,  указу-
је се на то да је неопходно хитно ус-
поставити следеће услуге: прихвати-
лиште за одрасле, саветовалиште за
брак и породицу, саветовалиште за
децу с проблемима у понашању, ди-
сциплински центар за младе са асо-
цијалним понашањем и СОС теле-
фон за различите потребе грађана.

На истој страни, у истом броју, по-
водом Светског дана детета, изашао
је текст насловљен „Потребно него-
вање свести о толеранцији”. Саго-
ворница Невена Петрушић, повере-
ница за заштиту равноправности,
указала је на то да су, према послед-
њим подацима, највише дискрими-
нисана ромска деца, малишани са
сметњама у развоју и деца са инва-
лидитетом, најчешће у предшкол-

ским установама и школама. Она је
као потенцијална решења навела не-
говање свести о различитости, толе-
ранцији и људским правима кроз
добре уџбенике и наставне програ-
ме, као и улогу родитеља који децу
од најранијег узраста треба да уче
саосећању, осетљивости и бризи
према другима, прихватању разли-
читости, суочавању с тим да су пред-
расуде неправедне... Упућен је и по-
зив основцима и средњошколцима
да учествују на ликовном и фото
конкурсу „Сви смо једнаки и може-
мо заједно”, који је организовала
Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији.

Текст „Приоритети: едукација и
нови закони” објављен је као „носе-
ћи” на ударној страни 3, поводом
Међународног дана борбе против
насиља над женама. Саговорница Ја-
сна Вујачић, координаторка Сигурне

куће, указала је на чињенице да је
„проценат жена које причају о наси-
љу повећан”, као и да „жена седам
пута у просеку покушава да изађе из
насиља, али да је сам чин одласка из
заједнице често тек почетак пробле-
ма”. Подржана је акција волонтера
„Буди мушко клуба” и волонтерки
које су прошле тренинг о родно за-
снованом насиљу „Крени од себе”, у
организацији Аутономног женског

центра. Они су у центру града испи-
сивали поруке попут „Буди мушко,
билдуј мозак”, „Мање силе, а више
нежности”, „Мушкарац није ловац,
жена није трофеј”...

На тему положаја особа са инва-
лидитетом у Панчеву и Србији, про-
блема с којима се оне сусрећу (неза-
посленост, сиромаштво, архитек-
тонске баријере), на трећој страни,
коју две деценије зовемо „Актуел-
но”, објављен је текст „Вредни и ак-
тивни, а дискриминисани”. Истак-
нуто је да су особе са инвалидитетом
једна од најдискриминисанијих дру-
штвених група у Србији, при чему се
неравноправност огледа нарочито у
областима образовања, рада и запо-
шљавања, живота у заједници, једна-
кости пред законом и приступа услу-
гама и информацијама. Кренули
смо од себе, дали смо све од себе да
им помогнемо. И даваћемо...

„Насиље све бруталније, починио-
ци све млађи” наслов је приче са осме
стране, која се бавила вршњачком
агресијом међу децом. Нада Кузма-
новић Томушиловић, педагошкиња у
Центру за социјални рад „Солидар-
ност” Панчево, навела је да се, према
њиховим подацима, старосна грани-
ца насилника снижава – агресија се
испољава код деце млађе од 14 годи-
на, а да су насилничка дела све бру-
талнија. Она је говорила о узроцима
насиља међу децом (нарав детета,
усвајање образаца понашања у поро-
дици, утицај медија). Указала је и на
све учесталије насиље на друштвеним
мрежама. Упутила је родитеље у то
како да препознају промене понаша-
ња код свог детета које указују на то
да оно трпи насиље и како да реагују.

Дискриминација према национал-
ним мањинама и начини њеног сузби-
јања били су лајтмотив чланка „Дис-
криминација веома раширена” (стра-
на 8), написаног поводом Међународ-

ног дана људских права. Наведено је
да је за сузбијање дискриминације од
пресудног значаја сарадња државе, не-
владиног сектора и националних са-
вета. „Промовисање ненасилне кому-
никације и културе” било је тема неде-
ље, на насловној страни, пре месец да-
на. У тексту је обрађена тема дискри-
минације и ширења толеранције међу
младима из угла локалне самоуправе
и цивилног сектора.

Текст на тему „Родна равноправ-
ност у пракси” изашао је у два дела, на
странама „Друштво” и „Хроника”, под
насловима: „Жене дискриминисане у
свим областима живота”, односно „За-
кони о дискриминацији постоје, али
се мало примењују”. Повод за текст
била је потреба за указивањем на не-
равноправност између мушкараца и
жена, која је веома распрострањена у
нашем друштву, па и нашем граду.
Ауторка је навела неколико релевант-
них истраживања о изложености жена
дискриминацији и областима у којој
оне осећају неравноправност. О род-
ним улогама које намеће друштво, а
основа су за каснију дискриминацију,
разговарала је са Милицом Тодоро-
вић, председницом Савета за родну
равноправност Скупштине града Пан-
чева. У разговору са суграђанкама, са-
знали смо да ли се оне и колико осећа-
ју дискриминисано.

Своје искуство с дискриминаци-
јом по основу пола  имала је прили-
ке да искаже и заштитница права
грађана града Панчева Јелена Стој-
ковић Соколовић. На крају текста,
ауторка је подсетила на законе и
конвенције у нашој земљи који за-
брањују дискриминацију. Истакнуто
је и постојање институционалних
механизама у локалној самоуправи
који се баве питањима жена.

Ето, тек толико... Хвала свима они-
ма који су, из броја у број, посвећива-
ли дужну пажњу овим текстовима у
„Панчевцу”. Апсолутно смо сигурни
да смо ми – припремајући их, и да сте
ви – читајући их, постали бољи људи.
Остајемо заједно на истом путу...

Драгана Кожан, координаторка

пројекта „Реци НЕ насиљу и дис-

криминацији, реци ДА толеранцији”,

и Синиша Трајковић, главни 

и одговорни уредник „Панчевца”

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Док тело гитаре некога подсећа на женске облине, музика свира...

Усред недеље, на Корзоу

Снимио Зоран Компар
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• Наши трговци немају мере у закидању на мери. Тако су баждарени.
• Кад год се напијем, из мене говори дух из боце.
• Сви су изгледи да ћемо железару опет продати некој рђи.
• Он је бигамиста. Са женом спава, а другу сања.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЈАПАНЦИ СУ РАДОХОЛИЧАРИ. СРЕЋОМ, МИ НИСМО БОЛЕСНИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ЈЕДИНИ НАЧИН: ШОК-ТЕРАПИЈА!



ШШООККИИРРААЛЛИИ  ССММОО  ВВААСС  ООВВООММ ППРРИИЧЧООММ,,  ХХААЈЈДДЕЕ  ДДАА  ВВИИДДИИММОО  ЗЗААШШТТОО::

аа)) Објављивањем чињенице да постоје жене насилници (мада не у наведеном проценту), 

умањен је значај борбе против насиља над женама.

бб))  Ви знате да не постоје насилне жене. Искључиво мушкарци су силеџије.

вв)) Постоје мушкарци који се усуђују да признају да их жене злостављају.

ККООЈЈИИ  ООДДГГООВВООРР  ССТТЕЕ  ВВИИ  ООДДААББРРААЛЛИИ??

Како су
одглумљени бес 
и нож у рукама
испровоцирали
реакцију бројних
организација 
(страна 2)

Да ли сте
одговорили на
питање испод
фотографије
десно?
Није ваљда да
немате став?

Навијамо да
одлука свих нас
гласи: будимо
толерантни!

ПРОЈЕКАТ „РЕЦИ ’НЕ’ НАСИЉУ И ДИСКРИМИНАЦИЈИ, РЕЦИ ’ДА’ ТОЛЕРАНЦИЈИ”

АКЦИЈЕ СУВИСЛЕ, ТАБЛОИДНОСТ ДРМА

Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Међународни фестивал ру-
ске салате почеће у суботу,
21. фебруара, у 19 сати, у
Свечаној сали Дома Војске
Србије.

За посетиоце ће бити
приређен атрактиван кул-
турно-забавни програм, а и

ове године моћи ће да про-
бају овај специјалитет који
ће припремати такмичари.
Долазак на фестивал наја-
вили су бројни гости међу
којима ће бити представ-
ници страних амбасада у
Београду. М. Г.

Служба за кућно лечење и
негу Дома здравља Панче-
во, која се сада налази у
Улици Милоша Обренови-
ћа 6, од 1. марта ће радити
у Здравственој станици
„Стрелиште”. Како саоп-
штавају надлежни из Дома

здравља, у току је и пресе-
љење телефонске линије те
службе, тако да сви паци-
јенти којима су потребне
услуге кућног лечења и не-
ге, могу добити запослене
на телефон 062/804-85-93.

И. П.

ПРЕСЕЉЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ

Нови број телефона
за пацијенте

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА 

И ове године фестивал
руске салате

Осмо издање Међународног
дана матерњег језика биће
приређено у организацији
Еврорегионалног центра за
развој друштва у мултиет-
ничким срединама „Ин ме-
дијас рес”, Месне заједнице
Иваново и других установа и
институција.

Централни програм мани-
фестације, коју под патрона-

том „Унеска” обележава цео
свет, биће одржан у суботу,
21. фебруара, од 14 сати, у
Иванову.

Тог дана ће у Дому културе,
кроз песму и рецитал, бити
представљени сви језици за-
ступљени у нашем окружењу,
а биће постављена и пригодна
изложба фотографија на по-
менуту тему. Ј. Ф.

У СУБОТУ У ИВАНОВУ, ОСМИ ПУТ

Сви матерњи језици
на једном месту

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Пан-
чеву ухапсили су М. Г. (1976)
и М. Д. (1952) због основане
сумње да су у периоду између
9. и 18. фебруара ове године
ватреним оружјем убили Па-
вела Анку, седамдесетпето-
годишњег мештанина села
Гребенац, након чега су ње-
гово тело раскомадали секи-
ром и спаковали у кесе.

Осумњиченима је за ово
монструозно убиство одре-
ђено полицијско задржава-
ње од 48 сати. Након тога ће
уз кривичну пријаву бити

приведени Вишем јавном
тужилаштву у Панчеву, које
ће наставити истрагу. 

Убијени је последњи пут
виђен 9. фебруара у попо-
дневним сатима, а његов не-
станак полицији је пријавио
син. Према незваничним
информацијама, које су об-
јавили поједини медији, је-
дан од ухапшених за сада се
брани ћутањем а, по свему
судећи, банална свађа је је-
дини повод за страшан зло-
чин који су он и други осум-
њичени починили.

М. Г.

УХАПШЕНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО

Раскомадали човека
секиром?

Две године након што је
гостовала у Панчеву и том
приликом напунила летњу
башту Дома омладине,
панк група „Гоблини” поно-
во наступа у нашем граду.
Она ће извести концерт у
суботу, 21. фебруара, од 21
сат, у дворани „Аполо”.
Предгрупа ће бити суботич-

ки постхардкор бенд „Небо
је црвено”.

Улазнице у претпродаји
коштају 400 динара и могу се
купити у малом клубу Дома
омладине (од 16 сати до 21
сат) или на благајни Култур-
ног центра. На дан концерта,
на улазу у „Аполо”, цена кар-
те биће 600 динара.

„ГОБЛИНИ” У „АПОЛУ”

Не, панк није мртав!



У организацији Центра за та-
ленте, монографија „Краље-
вина Југославија и Дунав – ду-
навска политика југословен-
ске краљевине 1918–1944”
Милана Гулића представље-
на је у читаоници Градске би-
блиотеке у четвртак, 12. фе-
бруара.

– Ако се због популарне
културе, а некад и због саме
историографије, чинило да
је Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца, то јест Југосла-
вија, била једна трула творе-
вина која је морала да про-
падне и нестане, кад год се
човек озбиљно бави тиме,
схвати да се ипак радило о
озбиљној држави која је
имала своју политику, о чи-
јој успешности можемо го-
ворити у сваком смислу, па
и у погледу дунавске поли-
тике – рекао је Гулић.

Он је додао да, посматра-
но из данашње перспективе,
врло необично изгледа то
што је та река била једно од

главних питања дипломати-
је у Југославији, а да данас,
осим искоришћавања елек-
тричне енергије на Ђердапу,
Србија од ње нема готово
ништа.

Значај Дунава у моногра-
фији је представљен из два
угла. Један је мирнодопски,
а под тим се мисли на сао-
браћај, трговину и пловид-
бу, а други је војнополитич-
ки, то јест стратешки.

Промоција књиге је поче-
ла приказивањем пропа-
гандног краткометражног
филма о Ђердапу као нај-
битнијем делу Дунава, који
је снимљен по налогу Мо-
равске бановине непосред-
но пред Други светски рат.
Као гости о монографији су
говорили и др Драгомир
Бонџић, виши научни са-
радник Института за савре-
мену историју, и Алексан-
дар Лукић, докторанд Ин-
ститута за новију историју
Србије. С. П.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДСС и његов бивши
члан оспоравају 
избор Вање Ракиџић

Председник 
Скупштине сматра 
да то тело није 
погрешило

За последња два месеца чак
шесторо одборника Скупшти-
не Панчева изабраних на
страначким листама напусти-
ло је партије којима су припа-
дали. Већи потрес је изазвала
само одлука Вање Ракиџић да
ће, након што је постала члани-
ца парламента с листе ДСС-а
уместо преминулог Божидара
Бароша, у Скупштини засту-
пати интересе Српске народне
партије. Затим су реаговали
ДСС и Мирослав Гогић, бив-
ши члан те странке, који је
следећи на листи иза нове од-
борнице. Они су ставили при-
медбу на то што је Ракиџићева
изабрана упркос очигледном
постојању сукоба интереса.

Претендент
Гогић је изјавио да је 13. јану-
ара, када је сазнао за имено-
вање, Агенцији за борбу про-
тив корупције послао допис у
којем је указао на постојање
сукоба интереса код нове од-
борнице, јер је она истовреме-
но обављала функције члани-
це Надзорног одбора Градске
стамбене агенције, у којој је
запослена, и одборнице ло-
калног парламента.

– Не видим да је спорна
њена функција у НО ГСА, на
коју ју је Скупштина изабрала
2013, већ одборнички ман-
дат. Ракиџићева је на седни-
ци на којој је постала одбор-
ница 29. децембра 2014. гла-
сала за програм рада ГСА ко-
ји је сама предложила као
чланица НО тог предузећа и
за градски буџет, из кога ће
тај програм бити финанси-
ран. То је очигледан сукоб
интереса. Требало је да нај-
пре буде изабран други члан

На констатацију да ДСС чак
и ако добије позитивно реше-
ње, неће од тога имати кори-
сти, он је одговорио како се
закон мора поштовати без об-
зира на све.

Агенција је 12. фебруара од
председника Скупштине гра-
да Филипа Митровића затра-
жила да јој достави оставку
Ракиџићеве на функцију у
ГСА. Тај допис не садржи ни-
какву оцену о евентуалној по-
вреди закона. Митровић сма-
тра да је све урађено по про-
писима, јер је Бароша заме-
нио следећи кандидат с листе,
и да Скупштина и њена тела
нису надлежни да одлучују о
сукобу интереса.

– Ја сам апсолутно сигуран
да је Скупштина донела одлу-
ку на исправан начин и ако
неко мисли да су му права по-
вређена, локални парламент
није надлежан да то решава.
Статут и Пословник о раду не
захтевају да скупштинска
радна тела проверавају посто-
јање сукоба интереса, јер се
тиме бави Агенција – изјавио
је Митровић.

Исход је јасан
Иако је то тачно, поставља се
питање зар не би било у скла-
ду с праксом добре управе,
коју је Митровић волео да по-
миње ранијих година, да ло-
кални органи власти превен-
тивно реагују и спрече непо-
требне бламаже овог типа ко-
је могу нарушити углед Скуп-
штине. Истина, то није прва, а
ни највећа брука тог типа. Се-
тимо се само случаја избора
градског правобраниоца, о ко-
јем је „Панчевац” у више на-
врата писао.

Агенција тада није тражи-
ла да нови правобранилац
буде разрешен те функције
као друге на коју је изабран,
већ је било довољно што је
поднео оставку на место од-
борника. Руку на срце, Закон
о Агенцији за борбу против
корупције као да је намерно
написан тако да буде што
„растегљивији”, али је и по-
ред тога тешко отети се ути-
ску како тај контролни орган
на прилично „креативан” на-
чин тумачи и оне делове про-
писа који изгледају прилич-
но јасни.

Д. Вукашиновић

СПОР ЗБОГ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА

ПОНОВО СКАНДАЛ 
УСЛЕД СУКОБА ИНТЕРЕСА

Надзорног одбора, па тек по-
том да она постане одборни-
ца. Не заступам интерес било
које странке, јер сам још
2013. иступио из ДСС-а, већ
принцип да закон не дозво-
љава постојање сукоба инте-
реса – рекао је Гогић.

Он је напоменуо како је Ра-
киџићева након избора обаве-
стила Скупштину да није под-
нела оставку у НО зато што
нема ко да је замени, јер на-
водно нико од запослених ни-

ДУНАВСКА ПОЛИТИКА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Трула творевина или
озбиљна држава?

Градски одбор Покрета со-
цијалиста с нескривеним
задовољством подржава од-
луку Владе Републике Срби-
је да не прихвати неповољну
понуду америчке фирме
„Есмарк” за ку-
повину смеде-
ревске желе-
заре.

Покрет соци-
јалиста се
принципијелно
односи према
питању прива-
тизације, имајући увек у ви-
ду интересе наше земље и
запослених у друштвеним
односно државним предузе-
ћима. Неопходни страни
капитал мора бити у функ-
цији развоја нашег друштва,
а не његове додатне експло-
атације и „тихог” поробља-
вања.

Градски одбор користи
прилику и да позове актуел-

не панчевачке власти на од-
лучније деловање како би се
посрнули индустријски су-
бјекти, попут Стакларе, ста-
вили у функцију на корист
свих нас. Подржавамо наме-

ре и настојања
актуелне власти
да се реализује
пројекат тзв. се-
верне индустриј-
ске зоне и указу-
јемо на крајње
време да се зау-
стави пропадање

започетог објекта спортске
хале „Багремар”.

Свима нама примарни за-
датак мора бити отварање
нових радних места и пове-
ћање запослености као
услова било каквог развоја и
напретка нашег града и овог
дела Баната.

Градски одбор 

Покрета социјалиста

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Зауставити пропадање

Републички Комесаријат
за избеглице и миграције
позива све избегличке по-
родице из Хрватске и Бо-
сне и Херцеговине које ни-
су решиле своје стамбено
питање да се, најкасније до
18. марта, пријаве локал-
ном Повереништву у згра-
ди Градске управе.

Позив се односи на све
оне који до сада нису еви-
дентирани, као и на оне
што јесу. Избегличке поро-
дице што у власништву

имају плац или објекат ко-
јима су потребне адапта-
ција или доградња треба да
поднесу документацију ка-
ко би се могло утврдити да
ли испуњавају услове за
добијање тражене помоћи.
Документација није по-
требна једино онима који
стамбени проблем решава-
ју преко доделе станова.

Све додатне информа-
ције могу се добити на те-
лефон Повереништва 308-
818.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
ИЗ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ

Ново евидентирање 
у Повереништву

мене нису били заинтересова-
ни за то. Тек када је тај проблем
превазиђен, ја сам разрешена.
Да сам раније дала оставку, НО
не би могао да ради јер је њего-
ва председница била у ино-
странству до средине јануара –
испричала је Ракиџићева.

Грешка у корацима
Владимир Деља, председник
Градског одбора ДСС-а, нагла-
сио је да је странка још пре из-
бора новог одборника упозо-

је заинтересован за ту функ-
цију. Гогић тврди да то није
тачно и да никоме од могућих
кандидата није ни понуђено
место у том органу ГСА.

Воља партије
Ракиџићева је изјавила како
њу није интересовало да по-
стане одборница, већ да је то
партија (СНП) од ње тражила.
Додала је како је сама затра-
жила мишљење од Агенције
за борбу против корупције о
постојању сукоба интереса,
јер се нико у Градској управи
није сетио да затражи њено
разрешење с дужности у НО.

– Било је спорно и то да ли
неки од запослених у ГСА ис-
пуњавају услове за избор у тај
орган предузећа, а двоје њих
који су сигурно могли да ме за-

рила Скупштину, те Мандатну
и Изборну комисију да ће до-
ћи до кршења закона због су-
коба интереса. Та партија је
затражила да се не жури са из-
бором како би стигла мишље-
ња Агенције и Управног суда.

– Да су најпре усвојили
оставку па онда именовали
Ракиџићеву, имали бисмо са-
мо политички проблем зато
што је неко ко је био на листи
ДСС-а прешао у новоосновану
странку, која је тако добила
мандат „на тацни” захваљују-
ћи сплету трагичних окол-
ност. Овако имамо правни
проблем. То је био очигледан
пропуст Скупштине, надле-
жних градских служби и саме
одборнице, јер нису поступи-
ли у складу са законом. У ње-
му пише да у оваквим случаје-
вима по аутоматизму престаје
друга функција на коју је неко
изабран. У случају да Агенци-
ја донесе другачије решење,
жалићемо се надлежним ор-
ганима – рекао је Деља.

Уложене жалбе неће померити Ракиџићеву (десно) из клупе

Лига социјалдемократа Вој-
водине захтева да се у основне
и средње школе хитно врати
језик друштвене средине.

Подсетимо, тај предлог
ЛСВ-а је у септембру усвојен
на седници Одбора за културу
и образовање
Скупштине АП
Војводине. Тај
предмет је по-
стојао у основ-
ним школама у
Војводини до
1991. године и нема разлога
да се с његовим поновним
увођењем даље одуговлачи.
Једино на тај начин ће се
спречити да неразумевање је-
зика поново буде разлог за ин-
циденте међу младим људи-
ма, или да се споразумевају на
енглеском језику, као што је
било случајева у Војводини.

ЛСВ је поносан на то што се
у Војводини чита, пише и раз-
говара на српском, мађар-
ском, румунском, русинском,
словачком, хрватском и мно-
гим другим језицима. Сма-
трамо да је дужност сваког
грађанина и грађанке да сва-
ког дана, током читаве годи-
не, то богатство језика и кул-
тура негује и чува.

Данас, када се широм света
обележава Међународни дан
матерњег језика с циљем про-
мовисања језичке културе и
језичке разноврсности, подсе-
ћамо да је право на службену
употребу језика и писама на-

ционалних мањи-
на једно од основ-
них права сваке
националне зајед-
нице и гарантова-
но је Уставом, ме-
ђународним уго-

ворима, законима и одлукама
Скупштине АПВ.

Грађани и грађанке АП Вој-
водине имају право на издава-
ње јавних исправа на језику
своје националне заједнице.
Такође, имају право да на је-
зику своје националне зајед-
нице слушају или читају јавне
позиве, обавештења, јавне
натписе и разне друге инфор-
мације из области привреде и
услуга. Зато, поред враћања
језика друштвене средине у
школе, инсистирамо и на то-
ме да сви органи власти, и ло-
кални и покрајински и репу-
блички, учине све да се прева-
зиђу мањкавости примене тих
законских одредби у пракси.

Градски одбор ЛСВ-а

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Језик друштвене средине
вратити у школе

„Таласи антисрпског распо-
ложења у последње време
’пјенили’ су се на политичкој
позорници Хрватске. Чак је
добрано томе придонијела и
новоустоличена предсједница
Републике Хрватске Колинда
Грабар Китаровић, проглаша-
вајући Хрватима и Србе који
тамо живе. Све је кулминира-
ло правом хајком на политич-
ког лидера Срба у Хрватској
проф. др Милорада Пуповца,
председника Српског нацио-
налног вијећа и саборског за-
ступника, коју су повеле хр-
ватске ултрадесничарске сна-
ге”, каже се у саопштењу Кра-
јишког демократског форума.

КДФ овом приликом поново
изражава наду да ће у односима
Србије и Хрватске „превладати
разум”. Изградња поверења из-
међу два народа је тежак и ду-
готрајан пут на коме треба ре-
шавати све отворене проблеме
– сматра КДФ и наглашава да у
томе „посебно мјесто припада
проблематици остваривања и
заштите права протјераних и
избјеглих припадника српског

народа из Републике Хрватске”.
Тај народ је највећа жртва рат-
них дешавања деведесетих го-
дина, а и данас је „окован стра-
хом и прогоном”.

„Мишљења смо да све почи-
ниоце ратних злочина треба
процесуирати, на обе стране, по
истим аршинима и у складу са
законима и принципима прав-
де. У том правцу иде и одлука
Вишег суда у Београду, Одеље-
ња за ратне злочине, којом је
одбијено изручење правосуд-
ним органима Хрватске, упркос
притиску ширег политичког
амбијента, Жељислава Вујаси-
новића, затворског чувара у
Книну у ратним данима. Бра-
ниоци Вујасиновића, адвокати
Ђорђе Калањ из Београда и
Ђорђе Ђурић из Панчева, успје-
ли су да укажу Вишем суду да
не постоји испуњеност основне
процесне претпоставке за изру-
чење, тј. да не постоји довољно
доказа да је окривљени извр-
шио кривично дјело за које је
затражено његово изручење”,
закључује се у саопштењу.

З. Сп.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Хоће ли превладати разум



Троје одборника Скупштине Панче-
ва које представљамо у овом броју
нашег листа не би се могло убројати
у оно што се колоквијално назива
партијском гласачком машинери-
јом, иако углавном дисциплиновано
дижу руке на седницама.

Милица Тодоровић (ДС) чланица
је локалног парламента од 2008. го-
дине. Изборна база јој је Содара, али
се, осим решавањем неких комунал-
них проблема тог дела Панчева, ак-
тивно бавила и општијим темама,
попут људских права.

На захтев грађана и захваљујући
сарадњи руководства АТП-а, Тодо-
ровићева је успела да издејствује да
неки аутобуси на линији за Београд
пролазе кроз Содару. У ранијем пе-
риоду учествовала је у решавању
још неких потреба становника овог
насеља.

Тренутно је председница Савета за
родну равноправност и може да се
похвали тиме што је Скупштина
Панчева захваљујући њеном анга-
жману усвојила одлуку о томе да же-
не, односно мање заступљен пол, мо-
ра да има бар 30 одсто чланова у из-
вршној власти, на директорским ме-
стима и у надзорним и управним од-
борима јавних предузећа и установа.
Она је подсетила како у Градском
већу пре доношења те одлуке и пре
уласка њене странке у власт није би-
ло ниједне жене.

Тодоровићева је иницирала из-
градњу сигурне куће за жртве поро-
дичног насиља, повећање социјал-
них давања из буџета за те намене и
увођење СОС телефона. Она подсећа
да је све ово било неопходно учини-
ти, јер је Панчево по званичној ста-
тистици било трећи град у Србији по
броју пријављених случајева насиља
у породици. На листу својих успеха
додаје завршен Акциони план за по-
бољшање положаја Ромкиња у Пан-
чеву и израду Акционог плана за
унапређење положаја жена и родне
равноправности, што је у току. Ова
одборница навела је да је Панчево
међу малобројним градовима у Ср-
бији који су потписали Европску по-
вељу о родној равноправности.

Мишо Марковић (ДСС) је један од
ветерана локалног парламентарног
живота и одборник који, иако чини
део владајуће већине, користи мо-
гућност да за говорницом заступа
интересе својих суграђана из Месне
заједнице Младост. Он је нагласио
да су неки од многобројних кому-
налних проблема тог дела Панчева
решени захваљујући томе што су о
њима непрестано јавно говорили сви
одборници с Мисе, без обзира на њи-
хову страначку припадност. Много
тога је решено, попут изградње врти-
ћа, амбуланте, пешачких стаза и
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Можда ћете се зачудити, али Србија
је на зачељу Европе када је реч о не-
радним данима који су у вези с др-
жавним празницима. Бар тако каже
доступна статистика. Некада, док
смо били део велике Југославије, 29.
новембар се славио са уживањем,
као и неки други празници који су
нас у то време подсећали на славне
дане наше историје. У новије доба,
од када живимо у Србији, Сретење је
постало Дан државности, празник
свих празника. А по чему је познат
15. фебруар? Далеке 1804. почео је
Први српски устанак, а 31 годину ка-
сније кнез Милош Обреновић про-
гласио је први српски устав, који је
написао Димитрије Давидовић. За
оно време био је то један од најлибе-
ралнијих и најмодернијих државних
аката Европе. Значајни датуми, леп
повод за празник.

ДРАГАНА МИЛУТИНОВИЋ, 
трговац:

– Ако смем да будем слободна, мо-
рам да кажем да сам стекла утисак
да се данас ништа друго и не ради
осим што се нешто слави. Некад се
радило, „подизала се земља”, па су и
празници имали много више смисла.
Можда ми патимо због прошлог вре-
мена, али мислим да већина људи

мисли исто. Понекад се баш запи-
там: па који празник данас славимо? 

ДЕЈАН ДИМИЋ, ученик:
– Ако ме питате да ли Сретење

треба да буде Дан државности Срби-
је, мислим да треба. Реч је о датуму
који нас у две различите године под-
сећа на славну историју наше земље
и баш је неко добро промислио и до-
нео праву одлуку. То су значајни да-
туми за државу, али и за нас који жи-
вимо у њој.

АНЂЕЛИЈА НИКОЛИЋ, 
продавац на пијаци:

– Раније се много и лепо празнова-
ло. Била је ово велика земља, па је
имало и шта да се слави. Сада је
много другачије. Кад човек нема па-
ра, тешко је и славити. Зар није та-
ко? Наравно, Србија мора и да слави,
без обзира на све, а мислим да је
Сретење добар празник и да је у реду
што га славимо као Дан државности
наше земље.

СТЕФАН ЛОБОР, студент:
– Ми стално нешто славимо и чи-

ни ми се да смо баш успешни у томе.
Ипак, оне праве празнике никако да
прославимо на прави начин. Кон-
кретно, мало или недовољно пажње

смо посветили Сретењу. То је веома
значајан датум у нашој историји, из
више разлога, а мислим да у Србији
и даље има много људи који чак и не
знају зашто прослављамо баш 15.
фебруар. То ми смета. Треба радити
на још бољој афирмацији тог датума.

БОЈАНА КРСТИЋ, студенткиња:
– Не сећам се како је некад било,

али знам да сви причају како се много
боље живело, па и славило. У модерно
доба мало се ослањамо на те наше зна-
чајне датуме, као што је Дан државно-
сти. Све је некако у вези с беспарицом,
али Сретење је много битан датум и
баш је добро што славимо тај празник.
Традиција има чему да нас научи и
треба се што више ослањати на њу.

ЈОВАН ПЕЈЧЕВ, пољопривредни
произвођач:

– Нећу рећи ништа ново, али оно ка-
ко смо ми некад славили и ово што се
данас прославља веома се разликује.
Било је много више новца, а кад је та-
ко, лакше се и слави. Што се каже: има-
ло се – могло се. Ове новије генерације
и не знају шта је празник и како он тре-
ба да се прослави. Такође, има оних ко-
ји не знају шта славимо и зашто је то
важно за Србију и нас који живимо у
њој. Анкетирао С. Дамјанов

А. НИКОЛИЋД. ДИМИЋ С. ЛОБОР Б. КРСТИЋ Ј. ПЕЈЧЕВ

НАША АНКЕТА

ПРАЗНОВАЊЕ НЕКАД И САД

Било некад, сад се приповеда

Д. МИЛУТИНОВИЋ

Ово нам није требало. Поготово не
Аци Вучићу, али његова су осећа-
ња овде мање важна. После разних
оптимистичких најава и обећања
(хоћемо ли већ једном огуглати на
обећања?) „Есмарк” се пишманио
и рекао да неће да купи Железару
Смедерево, муку нашу највећу, ко-
ја нас кошта 150 милиона долара
годишње, радила – не радила. Ка-
жу из Питсбурга да је Влада Срби-
је одједном променила већ-скоро-
па-постигнут споразум и да они на
то пристати не могу. А цењкали су
се као џамбаси на сточној пијаци,
месецима.

Е, сад: паметни људи упозорава-
ли су од почетка да се тако не тргу-
је. Сваки паор из Баваништа, кад
хоће да прода половни трактор или
аутомобил, води рачуна о неким
стварима. Да трактор или аутомо-
бил буде исправан, регистрован и
опран; да током преговора с могу-
ћим купцима не диже цену више од
разумно одредиве; да пусти купце
да се надмећу; и – најважније – да
не кука како су му новци очајнички
потребни, јер да је дужан или да
мора да плати алиментацију или
порез под претњом фендовања.
Сопствене слабости не саопштавају
се на сва уста кад човек нешто про-
даје. Наравно да су Американци
знали како је нама с тим несрећ-
ним Смедеревом, кад ми сами ку-
камо, запевамо и запомажемо то-
лике године; наравно да су били у
предности кад дође до цењкања.
Уосталом, онај „Ју-Ес стил” већ је
пробао, па се усро. Продали су нам
железару натраг за један долар, а
мој друг Мита Боаров предложио је
да железару продамо „Есмарку” за
два долара, па имамо стопостотни
профит. И то би било боље од овога.

Та је железара камен о врату
већ деценијама. Саграђена на
климавој претпоставци допрема-
ња бразилске гвоздене руде мо-
рем, па Дунавом узводно, у време
пре него што су далекоисточне зе-
мље ушле у послове са челиком и
истиснуле нас на потпуну марги-
ну, радила је лимове за „Заставу”
– док је било производње аутомо-
била. Онда је већина железара у
бившој Југославији угинула, осим
можда Шторе у Словенији, али
они су правили саћасте челике,
занимљиве за војске као најбољи
оклоп. Тржиште челика је хиро-
вито и подложно великим проме-
нама. Ови из „Есмарка” то знају
јако добро: они су озбиљни људи
из Питсбурга, њих се не може из-
ваћарити на џиберске форе.

То се видело из саопштења које
су дали „Танјугу”: ми смо, кажу,
били спремни да дигнемо плате у
смедеревској железари за 25 одсто
одмах и још десет одсто идуће го-
дине; да доведемо најбољу управу
(српски: менаџмент) светског ка-
либра; да кренемо у производњу; и
шта? Влада Србије пробала је да
нас изваћари у последњем тренут-
ку и да нас клепи за више пара; е,
па то се тако не ради. То с повећа-
њем плата одмах била је пакосна
освета Џорџа Бушара, директора
„Есмарка”, као што видимо.

Где смо сада приспели? По
европским захтевима не смемо да
помажемо више металургију из
државних пара; уосталом, тих 150
милиона долара подмирило би не
само 5.300 запослених у Смедере-
ву него и много више. Само кад се
не би бацало у рупу без дна и могу-
ћег купца.

Продајте то у старо гвожђе.

„Есмарк” 
и железара

ПРЕДСТАВЉАМО ОДБОРНИКЕ: МЛАДОСТ И ЦЕНТАР

КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ НИСУ ЈЕДИНИ

Пише: Милош Васић

сличног, док су неки од великих ин-
фраструктурних пројеката у току.

Марковић је закључио да то пока-
зује како одборници својом упорно-
шћу могу да учине доста за бираче,
без обзира на подређен положај који
имају у односу на извршну власт и
на већ хроничан недостатак новца у
буџету. Додао је како ни ти финан-
сијски проблеми не морају бити не-
премостива препрека уколико се ра-
ди паметно. Ако се буџет добро ис-
планира, могу се задовољити најне-
опходније потребе грађана, а то су
струја, вода, канализација и асфалт.
Марковић је прецизирао да сред-
ства за те потребе морају бити рав-
номерно распоређена на све делове
Панчева, па ће то мало чиме буџет
располаже моћи да задовољи многе
потребе.

Саша Левнајић (СНС) је одборник
две године и стекао је довољно иску-
ства у локалном парламентарном
животу да би имао јасну представу о
његовим манама. Он такође станује
на Миси и одазива се на захтеве сво-
јих суграђана да реши неке текуће
проблеме. Ових дана предложиће
надлежнима у извршној власти ре-
шење за мини дивљу депонију ис-
пред вртића „Петар Пан”.

Он је оценио да се проблем може
решити измештањем и повећањем
броја контејнера који су стално пре-
пуни, као и њиховим чешћим пра-
жњењем. Левнајић није сигуран да
би изградња мале пијаце у насељу
Младост била добро решење, јер је
пракса показала да је роба на таквим
тржницама скупа, а поред тога, про-

давнице у насељу су добро снабдеве-
не воћем и поврћем.

Овај напредњак сматра да се ве-
ћина одборника слабо меша у своје
надлежности, јер им то није стални,
већ успутни посао. Неки од њих су
толико незаинтересовани да се де-
шава да се након што гласају за не-
ку одлуку жале на њене последице.
Левнајић је напоменуо како су
скупштинска заседања прилика да
се свако јави за реч и каже шта ми-
сли или постави питање и тако се
активно укључи у рад парламента.
Уместо тога, велики број одлука до-
носи се без икакве расправе, иако су
оне битне за свакодневни живот
грађана.

Овај одборник је рекао како је
проблем у томе што странке канди-
дују људе који или немају довољно
времена да се баве одборничким по-
слом или за то нису заинтересовани
и квалификовани.

Д. Вукашиновић

М. Тодоровић М. Марковић С. Левнајић

АКТИВНОСТИ ПК „СОКО”

Почела сезона спортског
пењања

У фебруару је почела да ради болде-
рана унутар вештачке стене у парку
Барутана. Након два месеца рада
уређено је око 60 метара квадратног
простора и постављено десетак сме-
рова пењања. Према речима Марка
Попова, инструктора спортског пе-
њања, највећи проблем пењачима у
зимским месецима представља
хладно време, па је уређењем болде-

ране овај проблем решен. Тренинзи
се одржавају четири пута недељно:
уторком, четвртком и викендом, а
термини су постављени на сајту
www.soko.rs.

Овом приликом чланови клуба по-
зивају заинтересоване суграђане да
им се придруже без обзира на узраст
и да се опробају у спортском пењању.

З. Ст.



ННЕЕВВЕЕРРООВВААЛЛИИ  ИИЛЛИИ  ДДАА

Коментари поводом недав-
ног случаја падања у не-
свест 44 ученика у основној
школи у Шајкашу попри-
мају елементе научне фан-
тастике и лакрдије. Да
ствар није озбиљна и тра-
гична, с тим би се могло
спрдати на разне начине –
нпр. нека држава позове
Молдера и Скали да реше
мистерију. Међутим, враг
је однео шалу, у питању су
деца, школарци, и у свим
озбиљним државама ова
несвакидашња појава била
би потанко испитана. Но,
код нас то није случај. По-
сле само неколико дана,
још док нису биле заврше-
не све лабораторијске ана-
лизе, у јавност су допрла
епохална нагађања и прет-
поставке.

Неубедљиво и неаргумен-
товано објашњење неких
стручњака да је реч о несве-
сном губљењу свести ђака
услед опште хистерије, за-
бележеном још једино у
Италији пре неколико годи-
на, последица је тренутног
програма који спроводи по-

литичка елита у Србији –
присуство енормне количи-
не незнања и нестручности
на свим пољима, у свим по-
рама друштвеног и јавног
живота и деловања, треба да
доведе до тога да већина
грађана падне у стање без
свести. Стога у овој земљи
може да се догоди то да за-
бринутим родитељима и
уплашеним ђацима буде
пласирана теза, без аргу-
ментованог истраживања и
ангажовања целокупне
стручне јавности, да су ђаци
падали у несвест зато што су
то радили њихови другари.

Политичари су имали
друга посла. Нису се бавили
овим случајем. Да је у Не-
мачкој или Француској пало
у несвест 44 ученика, владе
тих држава „преврнуле би
сваки камен” да се утврди
разлог. У медијима би дани-
ма и недељама на наслов-
ним странама и у ударним
терминима брујало о томе,
све док се не утврди истина,
ма каква она била.

А, да – ово је Србија!

З. Ст.

Представници Сектора за ца-
рински систем и политику
Министарства финансија одр-
жали су у четвртак, 12. фебру-
ара, у Регионалној привредној
комори Панчево, семинар на
тему „Новине у царинском по-
словању 2015. године”.

Посебно су биле занимљиве
информације које су се одно-
силе на дажбине које се пла-
ћају приликом трговања са
Европском унијом, Русијом,
Турском и земљама чланица-
ма споразума ЦЕФТА.

Предавачи су нагласили да
ће и ове године домаћа пољо-
привреда у одређеној мери
бити заштићена од увозне ро-
бе из ЕУ, у складу са Споразу-
мом о стабилизацији и при-
друживању, на тај начин што
су задржане сезонске царине
од 20 одсто на пољопривред-
не производе у периоду њихо-
вог пуног рода. Наплата цари-

Локална самоуправа је у пе-
так, 13. фебруара, расписала
јавни оглас за давање у закуп
државног пољопривредног зе-
мљишта на територији Панче-
ва, укупне површине око
5.300 хектара. Лицитације ће
бити обављене 26, 27. и 28.
фебруара, а закуп ће трајати
годину дана.

Ради се о укупно 213 парце-
ла у свих 10 катастарских оп-
штина. Просечна почетна це-
на је око 200 евра по хектару,
што је нешто ниже од оне која
је најављена приликом по-
следњег састанка представни-
ка панчевачких ратара са Зо-
раном Кнежевићем, директо-
ром Управе за пољопривредно
земљиште Министарства по-
љопривреде.

Тада је договорено да закуп
траје само годину дана како
би надлежна градска комиси-
ја могла на време да припре-
ми програм наредног трого-
дишњег закупа. Нова лицита-
ција треба да буде спроведена
до краја лета, да би пољопри-
вредници могли на време да
обаве јесењу сетву. На тој ли-
цитацији ће се наћи и земља
која сада буде дата у закуп.

Како би сви наведени роко-
ви могли да буду поштовани,
Управа је одлучила да фебру-
арска лицитација буде спрове-
дена по правилима која важе
за други круг закупа. То значи
да ће на њој моћи да учествују
сви заинтересовани без обзира
на то да ли су с територије
Панчева или из других среди-

на. Када је Кнежевић изнео ту
идеју на поменутом састанку,
пољопривредници су негодо-
вали, али је Секретаријат у
оглас за закуп земљишта унео
услов да једно газдинство или
фирма могу закупити највише
50 хектара земље. Изузетак су
парцеле чија је површина ве-
ћа, али је таквих свега десетак
процената од укупног броја ко-
ји ће бити понуђен.

Крајњи рок за подношење
пријава за учешће у надмета-
њу је 25. фебруар до 15 сати.
Приликом пријављивања за-
интересовани треба да доста-
ве фотокопију личне карте
или извода из привредног ре-
гистра и фотокопију потврде
да учесник надметања има ак-
тиван статус у регистру пољо-

привредних газдинстава за те-
кућу годину.

Све лицитације биће оба-
вљене у великој сали Градске
управе, а паори ће се најпре
26. фебруара надметати за др-
жавне оранице у Старчеву,
Иванову и Долову. Дан касни-
је лицитираће се земља у
Омољици, Банатском Бре-
стовцу, Банатском Новом Се-
лу, Јабуци и Качареву. Њиве у
Панчеву и Глогоњу доћи ће на
ред 28. фебруара.

Опширније информације о
условима учешћа могу се наћи
у тексту огласа који је истак-
нут на званичној интернет
страници локалне самоуправе
www.pancevo.rs, где се налазе
и формулари за пријављивање
на лицитацију. Д. В.

ДРУШТВО

Као и сваке године на кача-
ревачкој „Сланинијади” су
се надметали и мајстори
варјаче. И то два пута.

Првог дана „најмасније”
светске манифестације одр-
жано је такмичење у кувању
паприкаша, на којем је прво
место освојила екипа „Бан-
гул” из Банатског Новог Се-
ла, други су били „Боемска
прича” и „Пан ловац плус”, а

треће место је освојио наш
суграђанин Владимир Радо-
вановић Ђенка.

У суботу, 14. фебруара „на
црту” су изашли котлићи с
пасуљем. Тај специјалитет је
најбоље припремио Брани-
слав Јовановић Брана, друга
је била екипа ТВ „Прва”, а
треће место су заузели Лец-
ки и Сава Ђуришић.

А. Ж.

Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ОДРЕЂЕНИ ДАТУМИ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ

Прелазно решење

КУЛИНАРСКА НАДМЕТАЊА

Укуси из котлића

Падање у несвест

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Нове царинске стопе
са земљама ЦЕФТА, у које
спадају Молдавија и све зе-
мље бивше Југославије, осим
Словеније. Нема новина ни
када је реч о примени Спора-
зума о слободној трговини с
Руском Федерацијом, иако је
наша држава тражила повећа-
ње броја производа за које се
приликом извоза на руско тр-
жиште неће плаћати дажби-
не. Представница Министар-
ства финансија нагласила је
да Русија није ни разматрала
те захтеве и додала како сма-
тра да обећања која је Влади-
мир Путин дао приликом по-
следње посете Београду неће
бити испуњена.

Руски председник је тада,
између осталог, обећао да ће
компанија „Фијат аутомобили
Србија” моћи да без царине
извезе један контигент свог
модела „500 Л” у ту земљу.

Д. В.

не и прелевмана на увоз кра-
ставаца важе током читаве го-
дине, а домаћа производња
шарана потпуно је заштићена
царинским дажбинама.

Од 1. јануара важи пуна
либерализација трговине с
Турском, па за текстилне
производе и робу металопре-
рађивачке индустрије више
нема царине. Део пољопри-
вредних производа је такође

у бесцаринском режиму, а
списак тих роба може се наћи
на сајту Министарства фи-
нансија Србије. Према зва-
ничним подацима, из ове зе-
мље највише увозимо резер-
вне делове и компоненте за
ауто-индустрију, те конди-
торске производе и полуфа-
брикате.

Током ове године биће на-
стављена слободна трговина

УХАПШЕНЕ ШУМОКРАДИЦЕ КОД СТАРЧЕВА

Исекли 15 кубика 
дрва

Полиција затекла на
делу и ухапсила 
петорицу Доловаца

Полиција је у среду, 18. фе-
бруара, по подне, ухапсила
петорицу Доловаца које је
затекла у крађи шуме између
Старчева и Баваништа. Они
су ухваћени са око 15 кубних
метара дрва исечених у шу-
ми која је власништво ловач-
ког удружења „Јаребица” из
Старчева.

Полиција је саопштила да
је од осумњичених одузела
две моторне тестере, као и да
су настављене истражне рад-
ње. Исечена дрва су предата
надлежном инспектору и се-
кретару ловачког удружења.

У „Јаребици” смо сазнали да
су дојаву о крађи добили око
16 сати и након тога су оба-
вестили полицију, шумар-
ског инспектора и ловочу-
варску службу, а затим су
сви заједно изашли на терен
и затекли петорицу Долова-
ца у крађи.

„Панчевац” незванично
сазнаје да су ухапшени В. Ј.,
С. Љ., те браћа Д. Ђ. и Д. Ђ.,
док иницијале петог ухапше-
ног нисмо добили.

Старчевачки ловци напо-
менули су да је крађа у овој
шуми било током читаве
прошле године, те да се про-
цењује да су лопови однели
више од 100 кубика дрва.

Д. В.

СЛУЧАЈ НАСТАВНИЦЕ ГАЈАНЕ ВЛАХОВИЋ

ИЗГУБЉЕНИ У ПРЕВОДУ
Директорка 
поступила по одлуци
Министарства 

Родитељи ученика разреда
VIII-1 ОШ „Вук Стефановић
Караџић” из Старчева органи-
зовали су у четвртак, 12. фе-
бруара, протест испред ове
образовне установе, јер је ди-
ректорка школе Снежана Ан-
тонијевић уручила отказ на-
ставници Гајани Влаховић.
Десетак разочараних родите-
ља ученика осмог разреда
тражило је објашњење од ру-
ководства школе, како би сво-
јој деци могли да објасне за-
што их њихова разредна Гаја-
на неће водити до краја школ-
ске године. На овај потез на-
терао их је шок који су ђаци
доживели претходног дана,
када су обавештени да је пре-
кинут радни однос с дугого-
дишњом наставницом у овој
школи. Ђаци тог дана нису
отишли на прве часове у знак
протеста и у овом гесту неза-
довољства подржали су их
присутни родитељи.

Родитељи су послали писмо
министру Срђану Вербићу у
нади да ће надлежни у Мини-
старству просвете имати разу-
мевања и да ће предузети ме-
ре да се све недоумице које се
тичу отпуштања разредне
ових ђака што пре разјасне у
обостраном интересу. Поред
тога, затражили су од надле-
жних у граду и од ове образов-
не установе да провере звања
и лиценце свих запослених у
панчевачких школама.

Школском одбору отпуштена
радница је поднела жалбу у
којој правни основ представља
формална незаконитост која
је учињена приликом ностри-
фикације њене дипломе пре
дванаест година. Гајана Вла-
ховић, родом из Јерменије,
сматра да ће исправљање те
незаконитости отклонити све
претпоставке које су довеле до
доношења решења о отказу.

Како стоји у жалби, она је у
родном граду Спитак са успе-
хом завршила петогодишње
студије на тамошњем педаго-
шком факултету, на одсеку за
англо-руски језик и стекла
академско звање „наставник-
преводилац за енглески и ру-
ски језик” и с тим академским
звањем се у Јерменији, али и у
Русији и свим земљама бив-
шег Совјетског Савеза може
предавати енглески језик у
основној и средњој школи. Но-
стрификација дипломе оба-
вљена је на Филолошком фа-
култету Универзитета у Бео-
граду и у том Гајани Влаховић
је признато високо образовање
(седми степен стручности).
Пре више од једанаест година
засновала је радни однос у ОШ
„Вук Стефановић Караџић” и
тада су извршене посебне про-
вере и консултације тадашње
директорке Миреле Абрамо-
вић и Министарства просвете.
Тек након изнетог позитивног
мишљења Гајани Влаховић
омогућено је да заснује радни
однос и у том решењу је наве-
дено да испуњава законом
предвиђене услове.

З. Станижан

Директорка Снежана Анто-
нијевић је током састанка с
мајкама и очевима осмака
образложила разлоге отпушта-
ња Гајане Влаховић. Наиме,
надлежна инспекција је при-
ликом провере документације
2013. године уочила да у слу-
чају наставнице Гајане Влахо-
вић постоји проблем валидно-
сти дипломе. О томе је обаве-
штено Министарство просве-
те, науке и технолошког раз-
воја које је затражило мишље-
ње Филолошког факултета
Универзитета у Београду о то-
ме да ли запослена има одго-
варајуће образовање за изво-
ђење наставе за предмет ен-
глески језик у основној школи,
гимназији и стручним школа-
ма. Високообразовна установа

је 19. децембра прошле године
информисала Министарство
да је Гајани Влаховић призна-
та диплома преводиоца за ен-
глески језик, али да она нема
одговарајуће образовање за
извођење наставе енглеског је-
зика у било којој школи и на
било ком нивоу на територији
Србије. Седам дана касније у
образовну установу у Старчеву
стигао је допис с потписом
министра Срђана Вербића у
ком се констатује да наставни-
ца Гајана не испуњава услов и
на основу којег је директорка
Снежана Антонијевић написа-
ла решење о отказу. Поред Га-
јане Влаховић, отказ су добила
још два радника ОШ „Вук Сте-
фановић Караџић”, али по
другом основу.

Ђаци и родитељи подржали наставницу



Новом Саду, Нишу, Алексин-
цу и Ужицу, као и четири ла-
бораторије на Физичком и
Медицинском факултету у
Београду и на природно-мате-
матичким факултетима у Ни-
шу и Новом Саду.

Међу последњим отвореним
објектима су: информатичка
учионица на Факултету тех-
ничких наука, кабинет за ру-
ски језик у Основној школи

„Стари град” у Ужицу, учиони-
ца за билингвалну наставу у
алексиначкој гимназији и ра-
чунарска учионица у гимнази-
ји „Светозар Марковић” у Ни-
шу. Адаптацијом лабораторије
за савремену физику Физички
факултет у Београду добио је
нове компјутере, дигитални
хронометар са фотосензорима,
калиометре, Гајслерове лампе
и осталу опрему за рад. Још

Седмогодишњи фонд
вредан 80 милијарди
евра

Простор је отворен 
за научне тимове 
факултета и института,
школе, болнице, 
библиотеке, јавне
установе и локалне
самоуправе

Панчевачка локална самоу-
права у сарадњи с Министар-
ством просвете, науке и тех-
нолошког развоја и Центром
за промоцију науке организо-
вала је прошле недеље пре-
зентацију програма Европске
уније за истраживање и ино-
вацију – „Хоризонт 2020”. О
могућностима коришћења по-

моћи говорили су државни се-
кретар Министарства просве-
те, науке и технолошког раз-
воја Виктор Недовић и нацио-
нална контакт особа за сектор
развоја малих и средњих
предузећа Тијана Кнежевић.

Панчевачким привредници-
ма, представницима локалне
самоуправе и образовних уста-
нова, невладином сектору и
заинтересованим грађанима
представљен је седмогодишњи
програм чији је циљ да уна-
преди иновативност, пружи
подршку истраживачкој ин-
фраструктури, обезбеди на-
предна технолошка решења и
слично. Како се могло чути,
Република Србија се средином
прошле године укључила у
„Хоризонт 2020”, чији фонд
износи око 80 милијарди евра
и за који могу да аплицирају

домаћи научници, привредни-
ци и цивилни сектор. Било је
речи о моделу и роковима
конкурса и дати су савети о на-
чину на који се може доћи до
ових неповратних средстава.

Према речима Виктора Не-
довића, локалне самоуправе
имају могућност да паметно
организују градски превоз
ефективном и ефикасном упо-
требом нове технологије, да
реше поједине еколошке про-
блеме и обезбеде уштеду енер-
гије у јавним зградама и на
јавним површинама. Он је ре-
као да цивилна друштва имају
могућност да конкуришу за
многе програме који се тичу
заштите животне средине и да
у сарадњи са истраживачким
организацијама и научним
институцијама реализују про-
јекте који ће допринети уна-

пређивању тренутне еколошке
ситуације. Простор је отворен
за научне тимове факултета и
института и разне друге орга-
низације – школе, болнице,
библиотеке, јавне установе,
локалне самоуправе, органи-
зације цивилног друштва, па
чак и велике компаније.

О детаљима аплицирања,
проблемима и постављеним
условима говорила је Тијана
Кнежевић. Она је рекла да је,
поред добре воље, неопходно
обезбедити стручност кадра
који ће у име државе и за до-
бробит грађана Србије конку-
рисати за средства која нуди
„Хоризонт 2020”. Њено изла-
гање је било усмерено на бу-
дуће и садашње привреднике,
са идејом да унапреде посло-
вање и прошире видике када
је реч о иновацијама.

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА

„ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА” У ПАНЧЕВУ?

www.pancevac-online.rs

НИС до сада 
опремио четрнаест
учионица

Ниједна панчевачка
основна и средња
школа није укључена
у овај веома важан
програм

Годинама НИС финансира
програм „Енергија знања” са
идејом да се образовни си-
стем унапреди и да се тален-
тованим ђацима и студенти-
ма омогући висок ниво усавр-
шавања, како у теорији, тако
и у пракси. Поред тога, идеја
је да се афирмишу природне
и техничке науке, стипенди-
рају најуспешнији студенти и
средњошколци, организују
такмичења и олимпијаде зна-
ња из математике, хемије,
физике и руског језика, омо-
гући адекватна стручна прак-
са, као и да се реализују зајед-
нички научноистраживачки
пројекти. Нафтни гигант је до
сада опремио четрнаест учио-
ница у Београду, Зрењанину,

Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ученици и наставници ОШ
„Јован Јовановић Змај” при-
редили су у петак, 13. фе-
бруара, дружење у дворани
„Аполо”. На иницијативу
ђачког парламента и уз по-
дршку школског тима за вр-
шњачку подршку, одржана
је забава за ученике виших
разреда.

Програм су организовали
сами ученици. Уз музичке
матрице познатих светских

и домаћих нумера, у опу-
штеној атмосфери, млади
извођачи су, свако на свој
начин, представили своје во-
кално-сценске способности.
Кроз песму, игру и музици-
рање ђаци „Змајеве школе”
показали су своје раскошне
таленте пријатељима, роди-
тељима и суграђанима.

Након готово двочасов-
ног музичког дела уследила
је журка.

ЖУРКА У „АПОЛУ”

Основци певали 
светске хитове

У ОШ „Мирослав Мика Ан-
тић” у суботу, 21. фебруара,
од 17 сати, биће одржан дру-
ги „Сајам занимања” за уче-
нике основних школа у гра-
ду Панчеву. Реч је о манифе-
стацији чији је циљ да по-
могне и олакша ученицама
избор адекватног занимања
и да им пружи одговоре на
питања: куда даље, шта упи-
сати и чиме се бавити?

Сајам је део пројекта
„Професионална оријента-
ција у Србији” који спрово-
ди ГИЗ (Организација за
међународну сарадњу СР
Немачке) у партнерству с
Министарством просвете,
науке и технолошког разво-
ја и сарадњи с Министар-
ством омладине и спорта.
Циљ програма је да у свим
основним школама на тери-
торији Србије почне да се
остварује систем професио-
налне оријентације, одно-
сно квалитетна едукација
ђака о будућим пословним
изазовима. Према речима
организатора, ово је добра
прилика да ученици седмог
и осмог разреда и њихови
родитељи добију све инфор-
мације о будућем образова-
њу и занимању, о вештина-
ма, знањима и умећима по-
требним да би се квалитет-
но обављао неки посао. Циљ

„Сајма занимања” је да бу-
дући средњошколци стекну
сазнања о свету рада и зани-
мања, упознају средства за
рад која су неопходна за од-
ређене послове, прошире
знања о даљем образовању и
каријери, у квизу провере
досадашње знање и науче да
путем интервјуа добију од-
ређене информације.

Поред тога, ђацима и ро-
дитељима биће презентова-
ни и подаци тржишта рада о
атрактивним струкама и
тренутним токовима запо-
шљавања. Гостима сајма би-
ће омогућено да у директ-
ном сусрету са експертима
одређених струка добију
потпуну услугу и сервис
професионалне оријентаци-
је и тако стекну јасну слику
о конкретном занимању.
Према речима Драгане Кр-
стић, директорке поменуте
образовне установе, струч-
њаци из одређених области
непресушни су извор знања,
искуства и савета и сигурно
ће допринети да млади про-
вере своје капацитете, доне-
су праву одлуку о избору за-
нимања и поставе добар
основ будуће каријере.

У реализацију ове мани-
фестације школа је активно
укључила родитеље и ло-
калне партнере.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Сајам занимања 
за основце

ЕВРОПСКИ ПРОГРАМ „ХОРИЗОНТ 2020”

Прилика да се унапреди животни простор

једну физичку „Лабораторију
знања” НИС је адаптирао и
опремио на Природно-мате-
матичком факултету у Новом
Саду. Ови специјализовани ка-
бинети користиће не само сту-
дентима већ и талентованим
средњошколцима у припрема-
ма за државна и међународна
такмичења из физике. С друге
стране, на Институту за меди-
цинску и клиничку биохемију
Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду НИС је
опремио и адаптирао лабора-
торију за функционалну гено-
мику и протеомику.

На крају вреди напоменути
да ниједна панчевачка основ-
на и средња школа није укљу-
чена у овај веома важан про-
грам. Током читаве године за-
интересоване образовне уста-
нове могу да понуде квалите-
тан програм руско-српском
нафтном гиганту. Панчевачка
деца сигурно имају квалитет
и таленат – резултати с репу-
бличких смотри у знању дово-
љан су доказ за то; остаје само
да надлежне школске службе
и тимови припреме адекватне
пројекте.

Модерни кабинети су услов за савремену наставу

Предавање о утицају
загађујућих материја
из земљишта на 
животну средину

Испитати последице
НАТО агресије и 
неодговорног 
понашања панчевачких
загађивача

Захваљујући пројекту јапан-
ске Агенције за међународну
сарадњу, Хемијског факулте-
та из Београда и локалне са-
моуправе у Панчеву, овог ме-
сеца ће почети узорковање
земљишта на територији на-
шег града како би се утврди-
ло присуство опасних и зага-
ђујућих материја. У складу с
тим, прошле недеље у град-
ској кући професор Такеши
Накано са сарадницима одр-
жао је предавање о утицају
загађујућих материја из зе-
мљишта на животну средину
и пренео своја искуства о

ПОМОЋ ЈАПАНСКОГ НАРОДА

Почиње испитивање тла
таква уређаја, који омогућава-
ју да се прате нивои хлорова-
них пестицида, полициклич-
них ароматичних угљоводо-
ника у земљишту и биолошке
трансформације помоћу ми-
кроорганизама. У Јапану је
завршена обука за истражива-
че из Србије ради јачања ка-
пацитета еколошких мерења
и анализа и пружена је подр-
шка у спровођењу админи-
стративних мера за контролу
загађења. Поред тога, плани-
рано је и организовање еколо-
шких радионица за локално
становништво и састанака у
Србији и Јапану на којима ће
се дискутовати о мерама за
решавање проблема загађења
животне средине.

Познато је да је на терито-
рији нашег града у претходних
пола века, услед неодговорног
понашања загађивача и држа-
ве, огромна количина опасних
и загађујућих материја некон-
тролисано отишла у земљиште
и водотокове. Никада до сада
нису урађена озбиљна опсежна
истраживања о последицама
по становништво и животну
средину услед такве небриге.
Након бомбардовања и током
саме НАТО агресије обављена
су испитивања, али не у мери у
којој је то било неопходно.

контроли, узимању узорака
тла и анализи.

Циљ пројекта је да се испи-
та квалитет земљишта уз Ду-
нав у нашем граду, јер опасни
метали и отровне материје
након изливања доспевају у
земљиште и ту се дуго задржа-
вају, па самим тим прети опа-
сност да једног тренутка кроз
ланац исхране или путем под-
земних вода доспеју у људски
организам. Узимање узорака
почиње овог месеца, а планом
је предвиђено да се узоркује
тло на око тридесет локација.
Акценат ће бити стављен на
потез који је под утицајем ју-
жне зоне, пољопривредна зе-
мљишта у Старчеву, Омољици
и Иванову и простор северно

од града – Качарево, Јабуку и
Глогоњ, део будуће индустриј-
ске зоне. Актери овог програ-
ма, који финансира јапанска
влада, очекују да ће испитива-
ња показати да катастрофал-
ног загађења земљишта нема
и омогућити пољопривредни-
цима да остваре право да про-
изводи с панчевачких њива и
башта носе етикету здраве
хране.

У оквиру овог пројекта на-
бављен је савремен инстру-
мент за мерење нивоа загађу-
јућих материја у земљишту,
који је већ стигао на Хемијски
факултет у Београду. Реч је о
дводимензионалном гасно-
масеном спектограму – у
Европи постоје само још два

Планинарско-алпинистички
клуб „Матерхорн” органи-
зоваће следећег викенда
одлазак на Суву планину.
Тамо треба да буде одржа-
на традиционална мани-
фестација „Зимски успон
на Трем”, у организацији
планинарског клуба „Же-
лезничар” из Ниша. Сваке

године на успон од 1.810
метара надморске висине
креће преко хиљаду плани-
нара. С друге стране, међу
учесницима ће бити и оних
који ће покушати да пређу
већи део гребена Суве пла-
нине од врха Мосора, пре-
ко Соколовог камена, до
Трема.

АКТИВНОСТ „МАТЕРХОРНА”

По гребену до Трема

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Панчево 1999. године: било, не поновило се!



Удружење Културни центар
особа са инвалидитетом Пан-
чево приредило је у суботу,
14. фебруара, поводом пра-
зника Светог Трифуна и Дана
заљубљених, продајну изло-
жбу на којој су своје предмете
изложили чланови Друштва
за помоћ ментално недовољно
развијеним особама (МНРО).
Драгана Новаков из тог дру-
штва рекла је да су изложени
предмети, међу којима су бро-
јанице, украсни јастучићи, на-
руквице, магнети и друго, на-
стали у радионицама које се

одржавају током целе године,
четири пута недељно, у удру-
жењу. Додала је да би члано-
вима, поред кројачке, керами-
чарске и психолошке радио-
нице, много значило и осни-
вање спортске и музичке, али
да за то тренутно нема могућ-
ности.

Организаторка изложбе и
председница Културног цен-
тра особа са инвалидитетом
Јасмина Рацков објаснила је
да је то удружење поводом Да-
на заљубљених организовало
продајну изложбу са чланови-
ма Друштва за помоћ МНРО,
с којима има веома добру са-
радњу.

– Они су веома вредни и за-
иста имају шта да покажу.
Имају изузетне производе, ко-
ји могу бити и поклони за овај
леп празник. Планирамо да
сваки пут кад организујемо
неки догађај, представимо по
једно удружење особа са инва-
лидитетом – истакла је Јасми-
на Рацков.

www.pancevac-online.rs

ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

Међународни дан деце оболе-
ле од рака обележен је у нашој
земљи и ове године 15. фебру-
ара, под слоганом „Сети се
сваки дан!”. Тај дан су просла-
вили чланови Националног
удружења родитеља деце обо-
леле од рака (НУРДОР), уз по-
дршку Министарства здра-
вља, с циљем подизања свести
друштвене заједнице о про-
блематици рака код деце, по-
бољшања услова лечења, ре-
хабилитације и социјализаци-

је оболеле и излечене деце,
као и пружања моралне и ма-
теријалне помоћи малишани-
ма и њиховим породицама.

Подаци говоре да у Србији
готово сваког дана једно дете
оболи, а сваке недеље једно
умре од рака. Више од две
трећине новооболеле деце и
више од половине умрле су
узраста од 0 до 14 година. Као
и у већини земаља, и у Србији
је регистрован пораст стопа
инциденције од малигних ту-

мора, али и смањење стопа
морталитета. На срећу, про-
ценат излечења болести код
деце је већи него код одра-
слих. Петогодишње прежи-
вљавање деце оболеле од рака
у узрасту од 0 до 14 година
знатно је побољшано.

Према статистици Завода за
јавно здравље Панчево, сваке
године у јужном Банату про-
сечно осморо деце оболи, а
умре њих троје. Најчешће бо-
лести су акутна леукемија и

лимфоми, и малигне болести
локализоване на мозгу и ко-
стима. У саопштењу Завода се
наводи да је највећи проценат
излечења малигних болести
код деце која болују од акутне
леукемије (око 70 одсто).

Стручњаци Завода за јавно
здравље напомињу да су си-
стематски прегледи веома ва-
жни, а њихов циљ је очување и
унапређивање здравља, али и
рано откривање болести, када
су шансе за излечење веће.

ХРОНИКАХРОНИКА8
Четвртак, 19. фебруар 2015.
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ДОДЕЉЕНИ ЦЕРТИФИКАТИ ГЕРОНТОДОМАЋИЦАМА

ОДГОВОРАН И ХУМАН ПОСАО
Велико интересовање
за програм

У граду запослено
деветнаест жена које
брину о старима,
потребе далеко веће

Национална служба за запо-
шљавање, филијала Панчево,
организовала је по други пут
обуку за геронтодомаћице, ко-
ја је трајала од 17. децембра
2014. до 28. јануара ове годи-
не. Курс који је реализован у
сарадњи са Отвореним уни-
верзитетом „Знање” из Бео-
града и Геронтолошким цен-
тром Панчево завршило је пет
полазница, а цертификати су
им уручени у петак, 13. фе-
бруара, у Клубу за одрасла и
стара лица. Обука је била по-
дељена на теоријски и прак-
тични део, који се обављао у
Клубу за одрасла и стара лица.

Једна од полазница, Слави-
ца Ракашћан, рекла је да је за-
довољство након обуке уза-
јамно.

– Много смо научиле о
овом веома хуманом позиву и
заиста ме рад с корисницима
испуњава. Колико смо се
зближили с њима, говори и то
што ме и сада зову да их посе-
тим – изјавила је Славица Ра-
кашћан и додала да се нада да
ће ускоро наћи и посао.

За проналажење запослења
подршку полазницама ће, ка-
ко је рекла Надежда Сладоје-
вић, в. д. директора панчевач-

Педијатри на Одељењу за
здравствену заштиту деце
Дома здравља Панчево по-
чели су да издају упуте за
прегледе и анализе које де-
ца треба да обаве пре уписа
у први разред основне шко-
ле. Они ће, као и прошле
године, бити у обавези да
ураде лабораторијске ана-
лизе (анализе крви и ури-
на) и да посете офталмоло-
га и физијатра, док ће само
малишани са оштећеним
слухом проћи и преглед
ОРЛ специјалисте. Како
смо сазнали од др Љиљане
Томић, педијатра и шефа
Одељења за здравствену за-
штиту деце, систематски

прегледи ће почети 1. мар-
та, а заказивање се врши
последње недеље у месецу
за следећи месец.

– Деца ће организовано с
групом из вртића ићи у ла-
бораторију и код офталмо-
лога. Код физијатра ће од-
лазити самостално с роди-
тељима, а посете се заказују
сваког дана од 12 до 14 сати
– нагласила је др Љиљана
Томић.

Како саопштавају надле-
жни из Службе за лаборато-
ријску дијагностику Дома
здравља Панчево, анализе
ће се обављати викендом
како деца не би била у кон-
такту с болесним људима.

пројекта. Корисници су били
веома задовољни и изразили
велико жаљење што се про-
грам завршио, али у граду, на-
жалост, још увек не постоји
организован вид заштите ста-
рих лица – објаснила је Иван-
ка Раду Халабрин.

„Прозор у свет” за старе људе
Услуга помоћи у кући доступ-
на је већини старих људи јер
су цене приступачне. Примера
ради, један сат који геронтодо-
маћица проведе у кући напла-
ћује се 110 динара, кувано јело
кошта 160 динара, прање и пе-
глање 130 динара, а ношење
оброка је 60 динара. Право на
ту услугу утврђује Центар за
социјални рад „Солидарност”
Панчево. Град субвенционише
ову врсту услуге, па је тако она
за суграђане с најнижим при-
мањима бесплатна, а зависно
од висине пензије, корисници
плаћају 50, 75 или 100 одсто
цене.

Геронтодомаћице долазе у
кућу старих особа сваког дана
осим недеље и задржавају се
сат времена. Често су оне, ка-
ко истиче Иванка Раду Хала-
брин, једине које отварају њи-
хова врата и „прозор у свет” за
те људе. Њихова обавеза је да
помогну старим особама у
оквиру куће да задовоље
основне потребе, које се тичу
исхране, набавке лекова, одр-
жавања личне хигијене и пла-
ћања рачуна, као и да им пру-
же оно што им највише недо-
стаје – топлу реч и пријатан
разговор.

Организаторке обуке и полазнице с дипломама

ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Прегледи за будуће
основце од 1. марта

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Упознавање са особама 
са интелектуалним тешкоћама

ра лица, рекла је да су пола-
знице биле врло вредне, по-
штене и да су показале велико
интересовање за посао. Иста-
кла је да се нада да ће у будућ-
ности бити прилике да буду
ангажоване у тој служби. Она
је рекла да у установи тренут-
но ради деветнаест геронто-
домаћица, али да су потребе
далеко веће јер је број старих
у порасту.

– У нашој установи постоји
и листа од двадесетак сугра-
ђана који чекају на ову врсту
услуге. Али тренутно локална
самоуправа није у могућности
да издвоји средства за финан-
сирање кадра, што не значи
да ће тако остати и у наред-
ном периоду. Геронтодомаћи-
це су потребне и у селима, где
постоји много старих људи
који не могу да воде рачуна о
себи. Ми смо обучили 20 же-
на за рад у насељеним мести-
ма и оне су радиле у оквиру

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Савршена замена 
за чоколаду

Рогач   
Иако је енергетска вред-
ност 100 грама млевеног
рогача велика и износи
222 калорије, ипак је за
две трећине мања него
код чоколаде. Поред то-
га, рогач има мали удео
масти, а богат је пекти-
ном и ретко делује као
алерген. Од витамина са-
држи: тиамин, рибофла-
вин, ниацин, витамин Б6,
фолну киселину и вита-
мин Е, а од минерала:
калцијум, гвожђе, магне-
зијум, фосфор, цинк, ба-
кар, манган и селен. Због
високог удела фосфора и
калцијума рогач поспе-
шује здравље зуба и ко-
стију и смањује ризик од
појаве остеопорозе. Сма-
тра се да има аналгетич-
ка, антиалергијска, анти-
бактеријска и антисеп-
тичка дејства и да садр-
жи значајне антиокси-
данте. Такође, побољша-
ва пробаву и јача имуни-
тет, снижава ниво холе-
стерола у крви и спреча-

ва алергије, дечју пара-
лизу, рак материце и рак
плућа.

С обзиром на то да не са-
држи кофеин, добар је за
људе с високим крвним
притиском, који га могу
користити у разним напи-
цима. Рогач има мало дру-
гачији укус од чоколаде,
али је по саставу много
прихватљивија намирница
за особе оболеле од дијабе-
теса, мигрена, тескобе,
нервозе и слично. Природ-
на слаткоћа рогача омогу-
ћава да се њиме одлично
замењују какао и произво-
ди од њега, па се у продав-
ницама могу купити разне
чоколаде, намази и пудин-
зи од рогача. У домаћин-
ству се често користи мле-
вени рогач за припрему
разних напитака и посла-
стица, а зрели рогач се мо-
же конзумирати као слат-
ка грицкалица. Ево савета
како да брзо и лако укљу-
чите рогач у своју исхрану,
а притом уживате у овој
посластици, која може би-
ти и замена за оброк.

Слатко тесто с рогачем
ППооттррееббнноо::  200 грама интегралне тестенине, 50 грама млевеног

рогача и 10 кафених кашика меда.

Припрема: Скувајте тестенину по упутству с кесице. Процедите,

па прелијте медом и измешајте. Затим поспите рогачем и по-

ново измешајте. Препоручујемо вам да тесто поделите на чети-

ри порције. Једна порција има око 270 калорија, што је отпри-

лике иста калоријска вредност као 100 грама пице са сиром.

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

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

Пружити подршку породицама

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ке филијале НСЗ-а, пружити
и та служба. Ивана Мучиба-
бић, пи-ар менаџер филијале,
објаснила је да су критерију-
ми за обуку били да жене
имају од 35 до 55 година, да
су најмање 12 месеци на еви-
денцији НСЗ-а, да имају нај-
мање трећи степен стручне
спреме и да су успешно про-
шле психолошко тестирање.
Интересовање за курс, који је
први пут реализован 2012. го-
дине, према њеним речима је
велико.

Потребе веће од могућности
– Према нашим подацима,
преко сто жена је заинтересо-
вано за обуку за геронтодома-
ћице, а ове услове је прошло
њих 40. Прошли пут су две од
пет полазница добиле посао –
изјавила је Ивана Мучибабић.

Иванка Раду Халабрин,
предавач на обуци и руково-
дилац Клуба за одрасла и ста-

Пројекат удружења „На пола пу-
та” под називом „Буди део нас”,
који је финансијски подржало
Министарство омладине и спо-
рта, завршен је крајем јануара.
Како наводи Марина Илија из
тог удружења, кроз програм је
прошло преко 140 средњошко-
лаца из Панчева, а одржане су и

радионице – 36 едукативних и
четири инклузивне. Њихов циљ
је био упознавање наших мла-
дих суграђана с појмовима ин-
валидитет, инклузија и волонте-
ризам, као и с правима особа са
сметњама у развоју.

Најактивнији средњошкол-
ци, према речима Марине

Илије, имали су прилику да се
упознају са особама са инте-
лектуалним тешкоћама – да се
с њима друже, одлазе на кугла-
ње, у позориште и биоскоп, али
и да постану волонтери удру-
жења „На пола пута” и тако
својим активизмом унапреде
заједницу у којој живе.

ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ

Мини-базар радова Друштва за помоћ МНРО



У понедељак, 16. фебруара, у
преподневним часовима, во-
зач нерегистрованог комбија
који превози путнике својим
возилом је пресекао пут ауто-
бусу АТП-а, а затим се зауста-
вио, изашао из возила и потом
ошамарио и извређао возача
аутобуса на станици у Банат-
ском Брестовцу.

Поводом тог инцидента у
АТП-у је 18. фебруара одржа-
на конференција за новинаре
на којој су говорили Мирјана
Балог Кормањош, заменица
директора тог јавног комунал-

ног предузећа, и председници
свих синдиката у њему.

– То што се догодило у Ба-
натском Брестовцу, јесте баха-
тост и крајњи безобразлук. По-
ред тога што возе потпуно не-
легално и не плаћају порезе и
доприносе, дивљи превозници
стају на станицама на којима
то не би смели да раде, у неис-
правним комбијима превозе
путнике који су неосигурани, а
као кулминација, све чешће
нападају и прете нашим воза-
чима због тога што им наводно
одузимају путнике. Апелујем
на градске институције да ко-
начно почну да реагују, јер су
наши возачи оправдано упла-
шени док су на дужности. Као
једини легални превозник у
Панчеву који редовно плаћа
све порезе и доприносе захте-

вамо да нам надлежни помогну
да се изборимо с дивљим пре-
возницима, њиховим безобра-
злуком и бахатошћу – изјавила
је Мирјана Балог Кормањош.

Дамир Митровић, председ-
ник одбора Асоцијације сло-
бодних и независних синди-
ката, рекао је да је у последње
време све више дивљих комби
превозника у Панчеву и да су
они све агресивнији и безоб-
зирнији. Он је нагласио да се
све чешће дешава да на стани-
цама насрћу и на путнике и
захтевају од њих да се не возе
аутобусима АТП-а.

– Пре две године, у октобру
2013, полиција и инспекцијске
службе су на територији Панче-
ва заједнички спровеле акцију
током које су привремено за-
плениле и искључиле из сао-

браћаја велики број нереги-
строваних комбија. Као резул-
тат тога, одмах је за скоро два
милиона динара дневно порас-
тао приход АТП-а! Шта мисли-
те када би тако било сваког да-
на? Сигурно је да би АТП могао
да опстаје сам на тржишту и да
нам не би требале паре из град-
ског буџета. Уместо да буде та-
ко, у Панчеву се само нешто че-
ка. Шта раде градоначелник и
начелник инспекцијске слу-
жбе? Из Банатског Брестовца за
Панчево је до пре годину дана
ишао само један комби, а сада
путнике превози њих осам! У
овом граду неко стоји иза њих,
неко ко је изузетно јак. Они мо-
гу да нападају наше возаче, да
их вређају, бију – нагласио је
Милан Марковић, председник
Самосталног синдиката АТП-а.

Ако се оствари идеја нашег су-
грађанина Бранислава Ровча-
нина, председника Туристичке
организације Панчева, да се на-
прави стаза која би водила од
преводнице до кула-светионика
на ушћу Тамиша у Дунав, оне ће
после дуго година поново ожи-
вети и бити доступне свим заљу-
бљеницима у природу.

– Повод за ову идеју била ми је
жеља да се грађанима омогући
да поново дођу до кула, које су
симбол нашег града и једине су у
пару на читавом току Дунава.
Већ деценијама до њих се не мо-
же доћи пешке и ово је покушај
да се оне приближе Панчевцима
јер представљају изузетно вели-
ку туристичку атракцију. На
предлог градоначелника про-
шле године је формирана радна
група чији је задатак био да ис-
пита које је најбоље решење за
прављење стаза до кула и након
тога је предложено да оне буду
на десној страни, јер ће у том
случају пролазити кроз леп при-
родни амбијент, у непосредној
близини Градске шуме – изјавио
је Ровчанин.

Он је додао да би се спајање
градског језгра с кулама одви-

јало у неколико фаза. Прва би
подразумевала прављење ста-
зе од преводнице до десног
светионика, а она би била из-
дигнута од воде и подупрта
дрвеним шиповима.

Предвиђено је и јачање на-
сипа и прављење мањег моста
или пешачке пасареле преко
које би било могуће да се прво
пређе на другу обалу Тамиша,
до ресторана „Шајка”, а потом
би се одатле направила друга
стаза, којом би такође могло
да се дође до светионика.

Ровчанин је нагласио да ће
реализација овог пројекта по-
чети након што Скупштина
града донесе одлуку о реба-
лансу буџета, а да се заврше-
так очекује до краја године.

Подсећамо, куле-светиони-
ци на ушћу Тамиша у Дунав
саграђене су далеке 1909. го-
дине за време владавине Ау-
строугарске.

У то време Панчево је било
велики индустријски центар у
коме су постојали Стара пива-
ра, Свилара и Црвени мага-

цин, а Дунавом и Тамишем су
превожени со, свила, пиво,
цигле, дрвена грађа и људи.
Куле-светионици тада су сиг-
нализирале посадама бродова
да се ближе уласку у наш град,
па су их звали воденим капи-
јама Панчева.

Међутим, у другој половини
двадесетог века, након пре-
станка коришћења пароброда,
затварања пристаништа на Та-
мишу и измештања старе пан-
чевачке индустријске зоне,
светионици су постепено по-
чели да губе функцију и пре-
стало је њихово одржавање.

Дунав и Тамиш су спирали
њихове темеље, а несавесни
појединци су односили камен.
Поред камена, из светионика
су украдене и металне степе-
нице, као и лампа. Оваква не-
брига је довела до тога да је
неколико пута постојала опа-
сност од рушења светионика.

На срећу, 2008. године ста-
вљена је тачка на такав нема-
ран однос, јер је реконструи-
сана унутрашњост обеју кула,
а крајем децембра 2013. годи-
не потпуно је обновљена лева
кула.

ИДЕЈА КОЈА ЗАСЛУЖУЈЕ ПАЖЊУ И ПОДРШКУ

Куле-светионици биће поново доступне Панчевцима

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СТАРЕ ПИВАРЕ

МЕСТО КОJЕ ЋЕ ОЖИВЕТИ

Четвртак, 19. фебруар 2015.
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иницирала и спровела конкурс
за ревитализацију и рекон-
струкцију Старе пиваре, јер ће
то, како је рекао, удахнути нови
живот том вредном објекту.

– Жирију није било лако да
донесе одлуку, али смо одр-
жали више седница и радили
са задовољством. Све одлуке
смо на крају донели једногла-
сно. Победнички рад је пону-
дио решења која највише обе-
ћавају. Стара пивара би, по за-
мисли аутора, у будућности
била првенствено културни
објекат у коме би се свако-
дневно одвијала бројна деша-
вања. Осим тога, предвиђено
је да се ту налазе и занатске

радње, које ће наставити бога-
ту занатску традицију Панче-
ва. Добро је и то што су аутори
првонаграђеног рада зами-
слили да Стара пивара буде
објекат који ће бити намењен
различитим циљним групама
корисника и свако од њих ће
моћи да нађе и место и време
за себе. Аутори рада су пред-
ложили и да се застакли за-
падни део дворишта унутар
Старе пиваре и да се на тај на-
чин формира вишенаменски
затворени простор у коме мо-
гу да се одржавају концерти
или позоришне представе, а
може да буде и пријатно ме-
сто за седење у друштву уз не-

Екипе инспектора Пореске
управе Министарства фи-
нансија које су дошле из
Новог Сада прошле недеље
су изненада обавиле контро-
лу и затвориле на недељу
дана један број панчевачких
угоститељских објеката.

Њихова врата су запеча-
ћена и пломбирана печати-
ма од црвеног воска, а од-
мах до њих залепљени су
плакати на којима пише да
су објекти затворени због

неевидентирања промета и
непоштовања пореских про-
писа. Међу онима који су се
нашли на удару пореских
инспектора јесте и кафић
„Код ђенерала”.

Поред тога што је тај,
многим Панчевцима оми-
љени угоститељски објекат
био затворен недељу дана,
његови власници ће морати
да плате казну од 50.000 ди-
нара због разлике у новцу
који су инспектори евиден-
тирали у локалу и стања у
књигама у износу од 1.000
динара.

– Инспектори су започели
контроле прошлог четвртка,
петнаест минута пре поно-
ћи, и како сам чуо, обишли
су више угоститељских обје-
ката у граду. Пронашли су
нам вишак у каси јер сам
пре њиховог доласка дошао

кући да раситним новчани-
цу од хиљаду динара и од-
нео ситне апоене назад у ло-
кал. Непријатно сам изне-
нађен тиме што се десило
јер смо до сада на време
плаћали све порезе и допри-
носе и пријављивали и пла-
ћали раднике. Уместо да др-
жава олакшава приватници-
ма, она нам само отежава.
То свакодневно видимо на
сопственом примеру, јер
смо, поред тога што имамо

књиговођу, затрпани ра-
зним папирима, обрасцима
и формуларима и због те па-
пирологије губимо пуно
времена – изјавио је Дра-
шко Костић, власник „Ђене-
рала”.

Како смо сазнали, вишак
новца у каси третира се као
тежак порески прекршај и
један је од најчешћих пово-
да за затварање угоститељ-
ских објеката не само у Пан-
чеву већ и у другим градо-
вима широм Србије. Међу-
тим, да се у томе претерује и
иде у крајност, говори пода-
так да је међу локалима у
нашем граду чијим власни-
цима су порески инспекто-
ри прошле недеље наредили
да привремено прекину рад
једном изречена та мера
због вишка од 500, а другом
због 80 динара!?

ПОСЛЕ ПРОШЛОНЕДЕЉНЕ АКЦИЈЕ 
ПОРЕСКИХ ИНСПЕКТОРА

„Ђенерал” затворен
због хиљаду динараПрву награду добио

тим од троје
архитеката

Замислили да тај
објекат буде место за
одмор и одржавање
културних догађаја

Дејан Миљковић, Петар Саза-
доновић и Јелисавета Арсено-
вић добили су прву награду у
износу од 300.000 динара на
конкурсу за најбоље идејно
решење за ревитализацију и
реконструкцију старе Вајфер-
тове пиваре – одлучио је жири
на седници одржаној у прису-
ству новинара 17. фебруара, у
згради Градске управе.

Поред најбољег, награђена
су још два рада – са 200.000 и
100.000 динара, два су отку-
пљена, а ауторима још двају
радова припала су посебна
признања.

Један од чланова девето-
чланог жирија био је Зоран
Ђукановић, професор на Ар-
хитектонском факултету у Бе-
ограду. Образлажући одлуку о
наградама, он је изјавио да је
на конкурс стигло двадесет
осам изванредних радова из
земље и иностранства који за-
служују пажњу.

Он је похвалио и Градску
управу Панчева због тога што је

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Празне приче не пуне
стомаке

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта нај-
лакше успева да побуди ва-
шу радозналост. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан
издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Хиљаду и једна ноћ” Хана-
на ел Шејха за два наша чи-
таоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Најлакше је побуди тегла
новог бакиног џема на по-
лицама оставе. Још ако је
овог пута уз стари рецепт
умешала и неки нови тајни
састојак, радознала сам све
док се тегла потпуно не ис-
празни.” 063/7649...

„Вести на националној те-
левизији кад спомињу пен-
зију.” 065/6672...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање: који је најсулудији
план који неко може да на-
прави? Они ће освојити по
један примерак књиге
„Болно растојање” Софи
Хане.

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

„Најсулудији план је да се
празним причама пуне пра-
зни стомаци.” 063/7417...

„Један од најсулудијих
планова у последње време
је: смањити плате свима док
цене расту и очекивати да
нико неће да се побуни. И
замислите – успео је!”
062/2137...

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.

ко пиће, јер ће се ту налазити
бар – објаснио је Ђукановић.

Он је додао да би западни
део унутрашњег дворишта
Старе пиваре, по замисли ау-
тора најбољег рада, био пре-
творен у малу занатску улицу,
поред које би се налазила лет-
ња башта пивнице.  Истакао је
да би тако Панчево добило
„град у граду” и место на које
ће са задовољством долазити
родитељи с малом децом.

Одговарајући на новинарско
питање колико је реално да се
оствари замисао ауторског ти-
ма који је осмислио најбољи
рад, чланица Градског већа Је-
лена Батинић изјавила је да је
став градске власти да је реви-
тализација Старе пиваре од
интереса за Панчево.

– После овога следи израда
студије оправданости за цео
комплекс, а онда и израда
главног пројекта. Ревитализа-
ција ће трајати сигурно на-
редне три-четири године и
биће реализована део по део,
зависно од прилива новца.
Обећавамо грађанима Панче-
ва да ће Стара пивара сигурно
заживети. Ова година је у
Европској унији проглашена
за годину заштите објеката
индустријског наслеђа и зато
ћемо аплицирати за новац из
европских фондова – рекла је
Јелена Батинић.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У АТП-у

Бахатост дивљих превозника превршила меру

Може ли ова руина поново да буде простор за изласке?



БРОЈНЕ НОВИНЕ У ПРЕДНАЦРТУ НОВОГ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ

ЧУВАРИ РЕДА БИЋЕ ПОД 
ЛУПОМ ЈАВНОСТИ

Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

10 ХРОНИКА

Олакшава се 
процедура за 
подношење жалби
грађана

Дугачак списак 
тежих повреда
дужности

Уколико до маја буде усвојен
Нацрт закона о полицији, као
што се најављује, једна од пр-
вих мера биће провера имо-
вине свих запослених у Ми-
нистарству унутрашњих по-
слова и полицији, почев од
најнижих нивоа па до врха у
хијерархији.

За то ће бити задужен Сек-
тор унутрашње контроле, по-
себна служба унутар МУП-а,
чија су примарне дужности
откривање свих неправилно-
сти које чине припадници по-
лиције и борба против коруп-
ције. Ово су само неке од
бројних новина које су наве-
дене у Нацрту новог закона о
полицији.

Ако тај правни акт добије
зелено светло Европске коми-
сије, где ће бити упућен на
разматрање након што га
усвоји Влада Србије, рад по-
лиције ће убудуће, више него
икада до сада, бити под лупом
јавности.

Лакша процедура за жалбе
Између осталог, у Нацрту пи-
ше да ће свако имати право да
поднесе притужбу против по-
лицајца ако сматра да су му
незаконитом или неправил-
ном радњом коју је он преду-
зео или његовим понашањем
повређени права и слободе.

Руководиоци организацио-
них јединица полиције биће
дужни да у службеним про-
сторијама за пријем странака
на видном месту обезбеде
техничка и друга средства ко-
јима ће грађанима бити омо-
гућено да што брже усмено
саопште жалбу на рачун не-
ког припадника полиције и
мораће да та средства видно
обележе.

Те притужбе ће се решавати
у МУП-у, а њихову (не)осно-
ваност ће разматрати дисци-
плинске комисије које ће би-

самовољно напуштање радног
места, злоупотреба полициј-
ских овлашћења, понашање
које штети угледу службе, не-
довољно предузимање мера за
безбедност лица и поверене
имовине, долазак на посао
под утицајем алкохола и дро-
га, чланство у политичким
партијама и одавање повер-
љивих полицијских података
другим лицима – само су неке
од бројних тежих повреда ду-
жности које ће се строго ка-
жњавати.

Нацртом новог закона о по-
лицији предвиђено је и то да
ће локалне власти у једној

јесу интензивирање сарадње
са БИА, формирање посебне
службе за борбу против нар-
команије унутар Управе кри-
миналистичке полиције, уво-
ђење бибер-спреја и елек-
тричних пиштоља за омамљи-
вање у стандардно полициј-
ско наоружање, могућност да
полиција новчано награђује
цивилна лица која јој пруже
корисне и употребљиве ин-
формације за које се испоста-
ви да могу допринети успе-
шнијем откривању починила-
ца кривичних дела и форми-
рање тзв. помоћне полиције.
У Нацрту закона о полицији

цепт полиције у заједници,
који ће се заснивати више на
превенцији него на репресији.
То значи да ће се радити на
томе да сваки део града, свака
општина и месна заједница
имају свог полицајца, да гра-
ђани познају чувара реда који
ће бити задужен за њихову
улицу и крај, као и да он до-
бро познаје њих. Поред тога,
полиција ће још интензивније
него до сада сарађивати с ло-
калним самоуправама, шко-
лама и здравственим устано-
вама ради борбе против нар-
команије и њене превенције.

М. Глигорић

Током 2014. године у Панчеву
се догодило 230 саобраћајних
несрећа у којима је било по-
гинулих и повређених и 175 у
којима је причињена само ма-
теријална штета. Погинули су
три возача, један пешак и је-
дан возач мопеда, а теже је
повређено 13 возача, 10 пут-
ника, 17 пешака, пет бици-
клиста, два мотоциклиста и
један возач мопеда. Ови пода-
ци су наведени у Извештају о
безбедности саобраћаја на те-
риторији Панчева који је
усвојен на прошлонедељној
седници Градског већа.

Најчешћи узроци саобра-
ћајних несрећа били су пре-
брза вожња (у 75 случајева),
неуступање првенства прола-
за (62) и алкохолисаност во-
зача (29), док је 239 удеса иза-
звано другим узроцима (пре-
тицање и обилажење, непро-
писно или неправилно мимо-
илажење, непрописно зауста-
вљање и паркирање, техничкa
неисправност возила, као и
лоше стање пута, опреме и са-
обраћајних знакова).

У Извештају се истиче да се
на основу статистичких пода-

САОБРАЋАЈНА СТАТИСТИКА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

Погинуло пет, тешко повређено 49 особа

СУДАР АУТОБУСА АТП-а И АУТОМОБИЛА

Шесторо лакше 
повређених

У саобраћајној несрећи која
се догодила 12. фебруара на
раскрсници путева Панче-
во–Јабука–Качарево повре-
ђено је шесторо наших су-
грађана. Према изјавама
очевидаца, до удеса је до-
шло када је возач аутомоби-
ла „рено твинго” покушао
да се прикључи са според-
ног пута на главни. Он том
приликом није уступио пр-
венство пролаза аутобусу,
што је морао да уради, па је

судар био неминован. Иако
је возач аутомобила кочио,
није могао да избегне ауто-
бус.

Мирјана Балог Корма-
њош, заменица директора
АТП-а, изјавила је да су
троје повређених били пут-

ници у аутобусу, а троје у
„твингу”.

– Одмах после несреће ау-
тобус је упућен на ванредни
технички преглед и том
приликом је утврђено да су
му кочнице, управљачки ме-
ханизам и сви остали важни
делови били потпуно ис-
правни и у реду. С обзиром
на то да је у удесу било по-
вређених, возачу је урађен
алко-тест и он је послат на
вађење крви, а установљено

је да уопште није имао алко-
хола у крви – истакла је
Мирјана Балог Кормањош.

Према информацијама
из Опште болнице Панчево,
сви повређени у овом удесу
задобили су лакше повреде.

М. Г.

така може рећи да су најугро-
женија група у саобраћају
прошле године били возачи,
који чине 60% укупног броја
погинулих, 26,53% укупног
броја теже повређених и
48,6% укупног броја лакше
повређених.

Остале угрожене групе у са-
обраћају су пешаци, али и би-
циклисти, мотоциклисти и во-
зачи мопеда, који најчешће

страдају због неприлагођене
брзине и некоришћења кацига
и друге заштитне опреме.

Доба дана у којем су се нај-
чешће дешавале саобраћајне
несреће током прошле године
био је период између 17 и 19
сати, затим од 15 до 17 и из-
међу 13 и 15 сати. Највећи
број саобраћајних незгода с
погинулим и теже повређе-
ним лицима забележен је на

путевима у насељу (82,47%), а
најмањи број на општинским
путевима на територији града
Панчева (6,91%).

У Извештају о безбедности
саобраћаја истиче се и да је
број саобраћајних незгода у
2014. години проузрокованих
пребрзом вожњом за 60,32%
мањи него 2013. године, као и
да је за 48,76% смањен број
саобраћајних незгода изазва-
них због непоштовања првен-
ства пролаза. Међутим, за-
брињава то што је број саобра-
ћајних незгода у 2014. години
које су се догодиле услед во-
жње под дејством алкохола
повећан за 45% у поређењу са
2013. годином.

Места у граду на којима се
најчешће дешавају саобраћај-
не несреће јесу Улица Стевана
Шупљикца, пут Скробара
–Црепаја, 51. километар пута
Панчево – Банатско Ново Се-
ло, деоница пута Панчево–Ја-
бука код споменика Страти-
ште и раскрсница пута Пан-
чево – Банатско Ново Село –
Качарево, на којој је само у
два удеса погинуло осморо
људи. М. Г.

Ако убудуће погреше, биће ригорозно кажњавани

НЕСРЕЋА У АУТО-ЦЕНТРУ „ПЕТАКОВИЋ”

Један радник
погинуо

Искусни заваривач
страдао док
је поправљао 
ауто-цистерну

Недовољне мере заштите на
раду највероватније су
узрок још једне несреће у
којој је смртно страдао Пан-
чевац Никола Романић
(63). Он је погинуо у уторак,
17. фебруара, око 14 сати,
док је заваривао камион-
цистерну у радионици
предузећа „Петаковић” у
Скадарској улици.

Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и со-
цијална питања саопштило
је да је том приликом у
фирми чији је власник  Ла-

зар Петаковић лакше по-
вређен радник В. П. (64),
такође из Панчева. Према
информацијама из Опште
болнице, он је задобио огу-
љотине и посекотине по
глави и стомаку, али је реч
о лакшим повредама, па
није задржан на лечењу.

Инспекција рада још увек
није утврдила тачан разлог
несреће, али се на основу
досадашњих сазнања прет-
поставља да цистерна за
превоз деривата није била
припремљена на одговара-

јући начин за заваривање.
То значи да није била опра-
на и да из ње нису испуште-
на експлозивна испарења.
Романић је важио за одлич-
ног и врло искусног варио-
ца, па би истрагом требало
да се утврди због чије гре-
шке је настрадао.

Од силине детонације
разлетели су се кров и зидо-
ви монтажне радионице, а
попуцала су и стакла на
околним привредним објек-
тима.

Основно тужилаштво у
Панчеву је обавило увиђај,
па се очекује одлука овог
органа о даљим корацима.

Овакве несреће у Панчеву
су релативно честе. Среди-
ном новембра прошле годи-

не на готово истоветан на-
чин повређен је Иван Раки-
џић, радник предузећа
„Транс сервис”. Он је задо-
био опекотине на 60 одсто
коже у експлозији цистерне
коју је заваривао. Пре неко-
лико година једна особа је
погинула, а две су повређене
када су исте такве радове
обављали у дворишту једне
куће у Омољици. Експлозија
је тада била толико јака да је
страдалог заваривача одба-
цила преко крова куће у су-
седно двориште. Д. В.

ти састављене од три члана.
Двојицу ће чинити запослени
у МУП-у, а један ће бити
представник јавности и име-
новаће га Влада Србије након
што га предложе невладине
организације.

Строге казне за теже 

прекршаје
У Нацрту закона о полицији, у
посебном одељку, наведен је
дугачак списак лаких и те-
шких повреда дужности. Од-
бијање извршавања наређења,

средини имати знатно већи
утицај на рад полиције. То ће
се остваривати тако што ће
органи власти у локалним са-
моуправама имати могућност
да разматрају извештаје о без-
бедности које ће им подноси-
ти руководиоци организацио-
них јединица полиције, да за-
узимају ставове према томе и
дају сугестије и предлоге ру-
ководиоцима полиције.

Међу новинама наведеним
у Нацрту закона о полицији

пише да „ Министарство уну-
трашњих послова може обра-
зовати помоћну полицију за
извршавање полицијских за-
датака у случајевима када
треба надокнадити ангажова-
ње великог броја полицијских
службеника за извршавање
задатака високог безбедно-
сног ризика...”

Ако Нацрт закона о поли-
цији буде усвојен и почне да
се примењује, једна од новина
у будућности биће и тзв. кон-



Национални савет македон-
ске националне заједнице, у
сарадњи с Црвеним крстом
Македоније и Канцеларијом
за обнову и развој Републике
Србије, покренуо је низ акција
за прикупљање помоћи људи-
ма с поплављених подручја у
Македонији. Председник На-
ционалног савета Борче Сели-

мовски истакао је да се не ра-
ди само о намери да се помог-
не угроженима.

– Циљ нам је и да се јужном
суседу на неки начин одужи-
мо за подршку током ката-
строфалних мајских поплава.
Преко Националног савета у
Србији отворено је тридесет
пет прикупних центара, а два
су смештена у Качареву и Ја-
буци. У плану је и споразум
између Канцеларије за обнову
и развој Републике Србије и
Црвеног крста Македоније о
отварању динарског намен-
ског рачуна, а биће потписа-

ни и договори са сва три опе-
ратера мобилне телефоније,
па ће сваки грађанин слањем
СМС-а моћи да поклони по
педесет динара за помоћ
угроженима од поплава у
Македонији – навео је Сели-
мовски.

Помоћ је прикупљана то-
ком „Сланинијаде”, током ви-
кенда, у организацији удруже-
ња „Илинден” у Јабуци, а у
том месту је у среду, 18. фе-
бруара, одржан и хуманитар-
ни концерт, на којем су насту-
пили бројни извођачи из ме-
ста и околине.

Након дужег ишчекивања нај-
зад је заживела идеја о обједи-
њавању свих поклоника парка
природе Поњавица, предив-
ног водотока који се протеже
на више од десетак километа-
ра дуж Омољице и Брестовца
и представља станиште вели-
ког броја ретких врста живо-
тиња и биљака.

Удружење под називом „На-
ша Поњавица” формирано је
почетком фебруара, када је
одржан иницијални скуп у
Месној заједници Омољица, у
чему су учествовали представ-
ници удружења спортских ри-
боловаца „Златни караш” из
Брестовца и „Шаран” из Омо-
љице, као и Удружење љубите-
ља парка природе Поњавица
из Омољице. Свему је прису-
ствовало и десетак грађана,
заљубљеника у природу, од
којих су неки активни у дру-

штвеном животу поменутих
села.

На састанку су установљени
и циљеви удружења, превас-
ходно фокусирани на ожи-
вљавање, ревитализацију и за-
штиту Поњавице. Приоритет
је да се од Града Панчева за-

тражи управљање тим добром,
о којем се донедавно званично
старао ДВП „Тамиш–Дунав”.

На основу свих претходних
лоших искустава, готово да је
излишна свака расправа о то-
ме ко би се одговорније и ква-
литетније старао о том недо-

пустиво запуштеном рају од
људи који су пупчаном врп-
цом везани за њега.

Иницијалном скупу је при-
суствовало тридесетак ентузи-
јаста и будућих активиста. У
току је регистрација удружења
у Агенцији за привредне реги-
стре, па се тек очекује присту-
пање бројних нових чланова,
будући да је интересовање
грађана огромно. На наредној
скупштини предстоји избор
руководства и свих органа.

Први конкретни планови
ових природњака, по евенту-
алном добијању старатељства
над Поњавицом, тицали би се
формирања чуварске службе,
а упоредо с тим би се, преко
конкурса код домаћих и ино-
страних фондова, долазило до
финансија за почетак ревита-
лизације парка, пре свега од-
муљавања дна водотока.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Пону-
де по поступку јавне набав-
ке за извођење радова на ас-
фалтирању делова улица
Соње Маринковић и Бранка
Радичевића отворене су у
среду, 18. фебруара, у про-
сторијама ЈП Дирекције за
уређење и изградњу града
Панчева.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Скуп-
штина Месне заједнице
формирала је комисију за
обележавање 250 година од
настанка Новог Села, међу
којима су се нашли и пред-
ставници локалних удруже-
ња грађана. Оркестар Дома
културе протеклог викенда
наступио је у словеначком
Новом Месту.

ДДооллооввоо:: Огранак Црвеног
крста наставио је циклус
зимских едукација у четвр-
так, 12. фебруара, предава-
њем нутриционисте. Се-
дамнаеста „Винаријада”
окончана у суботу, 14. фе-
бруара, дегустацијом вина

на пијачном тргу, обила-
ском винограда и завршном
вечером. Истог дана наста-
вљена је и едукација пољо-
привредника, а нова триби-
на биће одржана у суботу,
21. фебруара, од 10 сати, у
Месној заједници. Тог дана,
од 14 сати, у месту ће бити
отворен нови геронтолошки
центар који ће 1. марта зва-
нично стартовати с радом.

ГГллооггооњњ:: Зорица Петровић
(1964) погинула је испред
кафане „Гранд” у петак, 13.
фебруара, нешто после 18
сати, када ју је ударио ауто-
мобил марке „фијат пунто”.
Недавно је одржана редов-
на скупштина фудбалског
клуба. Предавање о здравој
исхрани уз коришћење са-
мониклог биља из природе,
под називом „Сунчева трпе-
за”, биће одржано у четвр-
так, 19. фебруара, од 19 са-
ти, у Дому културе.

ИИввааннооввоо:: Поводом почетка
ускршњег поста, у суботу,
14. фебруара, у Дому култу-
ре, приређен је дечји ма-
скенбал под називом „ма-
шкаре” или „фаршанге”. На-
редног дана, МКУД „Боназ
Шандор” уприличио је тра-
диционалну чајанку. Међу-
народни дан матерњег јези-
ка биће одржан у суботу, 21.
фебруара, од 14 сати, у Дому
културе.

ЈЈааббууккаа::  У току је израда
предмера и предрачуна за
посао уређења пијаце.
Представа под називом
„Оздравила лисица” изведе-
на је у петак, 13. фебруара,
у Дому културе. На истом
месту је у среду, 18. септем-
бра, одржан хуманитарни
концерт за помоћ људима с
поплављених подручја у
Македонији на ком су уче-
ствовати бројни музичари.

ККааччааррееввоо:: Двадесет осма
„Светска сланинијада” траја-
ла је од четвртка, 12. фебруа-
ра, до недеље, 15. фебруара.
Промоција књиге рок крити-
чара и књижевника Алексан-
дра Жикића, под називом
„Место у мећави”, посвећена
Милану Младеновићу, биће
одржана у петак, 20. фебруа-
ра, од 19 сати, у свечаној са-
ли Месне заједнице.

ООммоољљииццаа::  Екипа Телевизије
Војводине боравила је у ме-
сту како би снимила репор-
тажу о Поњавици. Почеле су
припреме фудбалског клуба
Младост, а током празника
чишћен је спортски центар.
Још један члан месне Скуп-
штине – Никола Букаћаш –
поднео је оставку, а пре ње-
га то су учинили Јелена Тај-
дић и Дарко Томић.

ССттааррччееввоо::  У шуми, на поте-
зу према Омољици, члано-
ви ловачког друштва „Јаре-
бица” на делу су ухватили
починиоце који су бесправ-
но секли стабла. У органи-
зацији локалног пчеларског
друштва у среду, 4. фебруа-
ра, одржана је трибина о
припреми пчелињих зајед-
ница за пролећну (багремо-
ву) пашу, а њихова редовна
годишња скупштина биће
одржана у суботу, 21. фе-
бруара, у 15 сати, у Дому
културе.
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Задовољство 
у Јабуци и Иванову

Омољчани очекују
канализацију „већ”
2068. године

Из све празније градске касе
ни у овој буџетској години се-
оске месне заједнице нису
могле очекивати нека спекта-
куларна издвајања. Ипак, јед-
ни су задовољни, други равно-
душни, а трећи баш и нису...

Глогоњцима најмање „текућих”
Глогоњци спадају у групу не
баш пресрећних овогоди-
шњим издвајањима из град-
ског буџета. Први човек тог се-
ла Зоран Арсић каже да им је
одобрено око осам милиона
динара за изградњу капеле, а
од прошле године имају мили-
он и осамсто за уређење пар-
кинга и аутобуског стајали-
шта, као и милион за ревизију
пројекта водоводне мреже.

– Најлошије смо прошли
када је реч о текућим тран-
сферима – 2.234.077 динара.
Од тог новца требало би да
урадимо проширење пијачног
платоа и санацију једног
објекта у центру села које је у
власништву Месне заједнице.
Још 2013. године Покрајина
нам је одобрила два милиона
за наставак радова на рекон-
струкцији водоводне мреже,
па се надамо да ћемо, након
завршетка пројекта, у другој
половини године наставити и
с тим радовима – истакао је
Арсић.

Његов омољички колега по
функцији Душан Лукић је пак
изузетно незадовољан и тврди
да им је, свеукупно гледано,
припало најмање новца из
градске касе.

– Рецимо, за почетак из-
градње канализације добили

ЧЕЛНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА О ОВОГОДИШЊЕМ БУЏЕТУ (2)

НЕКОМ МАЈКА, НЕКОМ МАЋЕХА

У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

Обележено Сретење

смо око седам милиона дина-
ра и ако се тим темпом наста-
ве издвајања за ову важну ка-
питалну инвестицију вероват-
но ћемо је завршити „већ”
2068. године. Шалу на страну,
моћи ћемо да асфалтирамо
само Улицу Михајла Пупина,
а текуће трансфере у износу
од 3.758.038 динара користи-
ћемо за најосновније одржа-
вање и да током лета евенту-
ално поново организујемо Да-
не породице. Жеља нам је и да
остваримо сопствене приходе
издавањем у закуп објеката
који су у власништву града –
навео је Лукић.

Ново Село у знаку јубилеја
Нови председник новосељан-
ске месне Скупштине Славе
Бојаџиевски каже да је сели-
ма остало знатно мање новца
за управљање и због тога што
су сви озбиљнији капитални
послови предати Дирекцији
за уређење и изградњу, која

ће, поред осталог, имати на
располагању 7.200,000 за за-
вршетак Улице братства и је-
динства.

– Пренет нам је и новац од
прошле године за покривање
пијаце, па је Месна заједни-
ца већ кренула у расписива-
ње јавне набавке. „Текућих”
два и по милиона динара ићи
ће, махом, на редовна одржа-
вања, а само на бригу о
спортској хали „отпашће”
920.000. Наменили смо
250.000 за обележавање 250
година од настанка Новог Се-
ла, али од тог новца мораће-
мо да организујемо сеоску
славу и још понешто, па нам
не преостаје ништа друго не-
го да се сналазимо – јада се
Бојаџиевски.

С друге стране, Живадин
Митровић, председник јабуч-
ке Скупштине прилично је за-
довољан што ће почети ком-
плетно уређење пијаце, за шта

је преко Дирекције обезбеђе-
но 14.520.000 динара.

– Преостало нам је од про-
шле године још два милиона
динара за паркинг испред шко-
ле. Текући трансфери од око
пет и по милиона динара углав-
ном ће бити трошени за основ-
не потрепштине, а 900.000 је
остављено за одржавање коло-
воза, док је мања сума за крече-
ње фасаде Месне заједнице и
постављање видео-надзора у
центру села, уређење два дечја
игралишта, као и за набавку
лед-светиљки за спортску халу
– набраја Митровић.

И Ивановчани могу бити
орасположени овогодишњом
буџетском расподелом. Биће
ојачани коловози у чак шест
улица, а ни текући трансфери
нису занемарљиви – као нај-
мање село добили су
5.074.255 динара.

Тако је то с буџетом – неком
мајка, неком маћеха...

Поводом државног и вер-
ског празника Сретења –
Дана државности Републи-
ке Србије, ученици и на-
ставни колектив ОШ „Доси-
теј Обрадовић” у Омољици
су у петак, 13. фебруара,
приредили кратак приго-
дан програм.

Место догађања био је
школски хол, у којем је први
час последњег дана радне
недеље био посвећен наведе-
ном празнику. Програм су
припремили и извели чла-
нови историјске секције ви-

ших разреда заједно с коор-
динатором, професором
историје Сашом Поповићем.
На почетку се присутнима
поздравним говором обра-
тио директор школе Влади-
мир Ристић, а потом је усле-
дила химна „Боже правде”,
уз симболично подизање за-
ставе Републике Србије.

Након тога су чланови
историјске секције публици
рефератом освежили сећа-
ње на Први српски устанак,
као и на доношење првог
српског устава.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

У Иванову поново сређивање улица

ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ ИЗ ДВА СЕЛА ОСНОВАЛИ УДРУЖЕЊЕ

Заједнички за оживљавање Поњавице

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ ЉУДИМА У МАКЕДОНИЈИ

За угрожене од поплава

Ускоро неки радови?!



ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

АСТЕРИКС И НАСЕЉЕ БОГОВА
(3Д, анимирани)

17.00 17.00 

ЗВОНЧИЦА
(3Д, анимирани)

15.30 15.30 16.30 

ГОРЧИЛО 19.00 17.30 17.30 19.00 

ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – СИВА 21.00 
19.30
22.00 

19.30
22.00 

21.00 
18.30
21.00 

Пијаниста Иван Љуба, широј
публици познат и као побед-
ник једног од издања „Вели-
ког Брата”, одржаће пијани-
стичко вече у четвртак, 19.
фебруара, на сцени Културног
центра. На програму ће бити
дела Баха, Бетовена, Шепића,

Дебисија и Листа. Професио-
налну музичку каријеру Љуба
је започео наступом са Бео-
градском филхармонијом у
Коларчевој задужбини 2007.
године. Тренутно је запослен
у МШ „Владимир Ђорђевић”
као професор клавира.

Представа која 
поставља низ питања

Када бело платно
стави пријатељство
на испит

Представа „Арт” Јасмине Ре-
зе, која је изведена у дворани
„Аполо” у уторак, 17. фебруа-
ра, говори о пријатељству,
уметности, снобизму, посе-
сивности међу ближњима...
Оригинална прича је написа-
на за три мушкарца чије се
пријатељство доведе у сумњу
када један од њих за велику
суму новца купи бело платно
и у њему препозна врхунац
савременог ликовног ствара-
лаштва. Ова представа се раз-
ликује по томе што је носе три
пријатељице и то јој даје изве-
сне квалитете, али и вишак
афективности. Представу је
режирао Владан Ђурковић и
досад је играла на фестивали-
ма и у разним позориштима у
Београду.

Овај комад поставља читав
низ питања. Да ли је куповина
беле слике само ствар помод-
ности и снобизма или је могу-
ћа истинска опчињеност њо-
ме? Може ли се уопште гово-
рити о уметничком делу или
је то само „бело срање”, како
га назива једна од пријатељи-
ца у комаду? Шта ако бело на
белом за некога није само бе-
ло, већ прича о човеку који
ишчезава? Може ли се о умет-
ничком раду судити без ика-

Далеке 1791. године на
обали Ирске једна породи-
ца оставља све за собом.
Седмогодишња Лавинија и
њени родитељи отиснули
су се на море испуњени на-
дом да их на другој обали
чека светлија будућност.
Међутим, судбина за њих
има другачије планове...

Лавинија остаје сироче,
а капетан брода је одводи
на своју плантажу дувана
у Вирџинији, где, лишена
успомена и сећања на сво-
је порекло, девојчица за-
почиње нови живот. Док
одраста на раскршћу двају
светова, Лавинија не слу-
ти да плантажа деценија-
ма чува тајну што повезу-
је све који на њој живе,
без обзира на боју коже и
друштвени статус. Када на
сцену ступи љубав, дубоко
укорењена хијерархија
почиње да се руши, а опа-
сност се надвија над план-

тажом попут олујног
облака.

Између окова и слободе,
привржености и дужности,
помаља се незабораван пор-
трет једне рањене земље у
освит новог доба, а једно-
ставни, неодољиви ликови
подсетиће нас на истинску
вредност породичних веза
које заувек остају у нама.

Четвртак, 19. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Музика

Четвртак, 19. фебруар, 19 сати, сцена Културног центра:

пијанистичко вече Ивана Љубе.

Четвртак, 19. фебруар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: кон-

церт талентоване тринаестогодишње пијанисткиње Галине

Николин из Београда. Као гости ће наступити даровити

панчевачки млади клавиристи.

Уторак, 24. фебруар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт

Мине Менделсон (виолина) и Сенке Симоновић (клавир).

Среда, 25. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:

„Српски песници и романтичари у староградској музици” –

концерт на бис Тамбурашког оркестра Панчева, који води

Михајло Јовић.

Субота, 21. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо”: концерт

панк групе „Гоблини”.

Изложбе

Понедељак, 23. фебруар, 19 сати, Галерија савремене

уметности: изложба цртежа „Интроспекција” Владимира

Лалића.

Програм за децу

Субота, 21. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:

представа за децу „Пепељуга”, у продукцији „Хајде обрадуј

дан”.

Тематски догађаји

Понедељак, 23. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра:

вече салсе.

Уторак, 24. фебруар, 19.30, читаоница Градске библиоте-

ке: трибина „Закони опстанка наших предака”.

Културни телекс

„У сенци старог храста”
Кетлин Грисом

ИЗВЕДЕН КОМАД „АРТ” ЈАСМИНЕ РЕЗЕ

ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА БЕЛЕ СЛИКЕ?

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, 25. фебруара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Колика је истинска вредност породичних ве-
за?”, наградићемо по једним примерком књиге „У сенци
старог храста” Кетлин Грисом. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу 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.

јен се дружи с њима јер се у
супротном осећа бескрајно
усамљеном.

Објављена 1994. године,
драма „Арт” Јасмине Резе ве-
ома брзо је постала један од
најизвођенијих комада на
Вест Енду. Досад је играна
широм света и претендује да
постане класик драмске књи-
жевности.

Бранкица Себастијановић (Соланж) и Анита Стојадиновић (Вивијен) пред необичним платном

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

квог предзнања? Да ли га је
могуће схватити само уз ра-
цио? Јесу ли утисци о некој
слици довољан разлог да се
прекине вишегодишње прија-
тељство? 

„Арт” је дипломска пред-
става трију младих глумица:
Иване Дудић (Маргот), Бран-
кице Себастијановић (Со-
ланж) и Аните Стојадиновић
(Вивијен), из класе проф. др
Владимира Јевтовића. И
овом приликом се посебно
истакла Ивана Дудић, која
тумачи лик брокерке Маргот,
особе распете између хладне
рационалности, нервозе, по-
требе за доминацијом и емо-

тивне крхкости. Бело платно
купљено за 50.000 евра, које
се уводи у причу већ у првој
сцени, постаје „позорница”
за сукоб међу јунакињама.
Оно је директан повод да из
сваке од њих избије оно наји-
стинитије – да, Маргот жели
да буде лидер у том троуглу,
Соланж сања да се ослободи
Марготиног утицаја, а Виви-

КОНЦЕРТ НА СЦЕНИ КЦП-а

Наступа Иван Љуба

Представа „Солунци говоре”
по тексту Антонија Ђурића и у
режији Цисана Марусидзе би-
ће изведена наредног четвртка,
26. фебруара, од 19.30, у двора-
ни Културног центра. Реч је о
позоришном пројекту у копро-
дукцији академија уметности
из Београда и Бањалуке који на

уметнички начин оживљава се-
ћање на српске ратнике који су
страдањима допринели победи
у Великом рату.

Улоге тумаче: Марија Ђа-
јић, Саша Симовић, Стефан
Ковачевић, Иван Перковић,
Дарко Ивић, Данило Керкез и
Срђа Бјелогрлић.

НАРЕДНОГ ЧЕТВРТКА У НАШЕМ ГРАДУ

Солунци говоре

У Културном центру Београда
у уторак, 24. фебруара, од 19
сати, биће представљена еди-
ција „Најбоља” Удружења књи-
жевника и књижевних прево-
дилаца Панчева. Том прили-
ком ће бити речи о књигама:

„Нормале” Слађане Шимрак,
„Стереорама” Бојана Савића
Остојића, „Шугар-фри” Јелене
Маринков и „Светлуцавост и
милост” Данице Вукићевић. У
програму учествују аутори и
уредници те едиције.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПЕСНИЧКЕ ЕДИЦИЈЕ 

„Најбоља” у КЦБ-у 

Разбијени крчаг

Флотел Европа
Дугометражни документарни
филм „Флотел Европа” Влади-
мира Томића прошле недеље је
имао светску премијеру на чу-
веном „Берлиналу” и том при-
ликом је освојио награду чита-
лаца магазина „Тагесшпигел”.
Монтажу и продукцију тог фил-
ма потписује наш млади сугра-
ђанин Срђан Кеча, аутор награ-

ђиваног и потресног филма
„Писмо оцу” из 2011. године.

Остварење „Флотел Европа”
састављено је од ВХС архивског
материјала који је снимила гру-
па избеглица из Босне и Херце-
говине између 1992. и 1994. то-
ком свог заједничког живота на
огромном броду укотвљеном у
луци у Копенхагену.

Писац неколико романа и књи-
га есеја наш суграђанин Нема-
ња Ротар бележи велике успехе
с последњим издањем – роман-
сираном биографијом Миро-
слава Антића „Сутрадан после
детињства”. Поред тога што је
дело промовисао у Панчеву,
Младеновцу и Банатском Но-
вом Селу (посећеност је свуда
била огромна), а ускоро ће то

учинити и у Кикинди и Чачку,
Ротар је, по броју продатих при-
мерака, избио на врх листе Из-
давачке куће „Архипелаг”.

Прича о Мики Антићу и књи-
зи „Сутрадан после детињства”
једна је од тема у првом српском
издању „Њузвика”. Том књигом
је, како наводи аутор текста, још
једном потврђено да је Мика Ан-
тић данас славнији него икада.

Ротар о Мики Антићу
Један од најуспешнијих срп-
ских глумаца наш суграђанин
Небојша Глоговац игра главну
улогу у представи „Разбијени
крчаг” Хајнриха фон Клајста,
у режији Игора Вука Торбице,
која је премијерно изведена у
петак, 13. фебруара, на сцени
„Бојан Ступица” Југословен-
ског драмског позоришта. Он
тумачи лик ексцентричног су-
дије Адама који осуди самог
себе у настојању да се одбрани
од оптужби за учињено злоде-
ло. Поред њега, у тој мрачној
комедији играју и Светозар
Цветковић, Владица Милоса-
вљевић, Љубомир Бандовић и
други.

У новембру 2014. године
премијерно је изведен Шек-
спиров комад „Сан летње но-
ћи” позоришта „Бошко Буха”,
у режији Ђурђе Тешић, у којој
Глоговац такође тумачи глав-

ну ролу. Он тренутно с Мики-
јем Манојловићем припрема
комад „Ромео и Јулија”, у са-
радњи са албанским глумци-
ма с Косова.



У просторијама МКУД-а „Пе-
тефи Шандор” у суботу, 14.
фебруара, отворена је изло-
жба графика и скица чувеног
мађарског архитекте Имреа
Маковеца, под називом
„Имреов сан”. Посетиоци су
били у прилици да погледају
десетак његових радова, изме-
ђу осталих идејна решења за
Дом културе Шарошпатак,
Кућу жалости у Будимпешти,
реформистичку цркву у Теми-
швару, римокатоличку цркву
у Будимпешти... Како се том
приликом могло чути, Мако-
вец је био активан почев од
касних педесетих година про-

шлог века и, будући да је ра-
дио у више државних инсти-
туција, имао је много посла и
конструисао разне ресторане,
домове културе и паркове по

Мађарској. У његова дела је
уткана критика комунистичке
идеологије, али након пада
комунистичког режима у Ма-
ђарској он своју критичку

оштрицу усмерава ка феноме-
нима глобализације и корпо-
ративне културе. Преминуо је
2011. године, у 76. години, у
Будимпешти.

Марија Трајковић из
МКУД-а „Петефи Шандор” ре-
кла је да је тај архитекта један
од оснивача органске архитек-
туре, који је настојао да своје
грађевине уклопи у природно
окружење, тако да зграде буду
у хармонији с природом, а не
да тријумфују над њом.

Путујућа изложба „Имреов
сан” у наш град је доспела за-
хваљујући гостовању чланова
овог МКУД-а на фестивалу
„Екслибрис” у Мужљама код
Зрењанина у јулу 2014. годи-
не, где је ово друштво освојило
награду за укупан рад. Како
изгледају радови Имреа Мако-
веца, суграђани могу погледа-
ти до краја фебруара.

Четвртак, 19. фебруар 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 25. фебруара, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Који је најједноставнији, а који најте-
жи пут до истине?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Тројанско сестринство” Ен Фортије. Имена до-
битника 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

Марија Ћурчин, стручна

сарадница за развој 

људских ресурса у Градској

управи Панчева

ФФИИЛЛММ::  Биографска драма
редитеља Џејмса Марша
„Теорија свега” „трчи” за
„Оскара”, представљајући
причу о животу и раду бри-
танског физичара Стивена
Хокинга, засновану на ме-
моарима „Путовање до веч-
ности: мој живот са Стиве-
ном” које је написала Џејн
Хокинг. Глумац Еди Ред-
мејн, кога смо гледали у
„Стубовима земље”, сада у
главној мушкој улози, извео
је невероватну глумачку
трансформацију и потпуно
уверљиво нам представио
овог научника, прогресију
његовог интелекта, али и
његове тешке неуролошке
болести с којом се бори, не-
спутану животну енергију и
ведрину чак и у најтежим
животним ситуацијама. Ма-
ло лакши задатак одлично
је изнела глумица Фелиси-
ти Џоунс, која тумачи лик
Стивенове супруге Џејн Хо-
кинг. Филм је мотивишући,
антипредрасудан и едукати-
ван, те ми је баш пријао.

ППООЗЗООРРИИШШТТЕЕ:: У нашем гра-
ду сваке суботе имамо при-
лику да уживамо у дечјем
позоришном матинеу у Кул-
турном центру. Већина тих
представа игра се први пут у
Панчеву, гостују позоришта
из Београда и других градо-
ва Србије, а представља се и
позоришна сцена „Пођи ту-
да...” КЦП-а. Ове суботе смо
поново гледали извођење
фантастичне представе „Ча-

робњак из Оза” Л. Френка
Баума коју је режирао Не-
над Гвозденовић, а главне
улоге тумаче наше сугра-
ђанке и суграђани. Уколико
сте пропустили да ове субо-
те одведете своје најмлађе
на позоришни матине, не-
мојте се бринути, јер већ на-
редне суботе стиже „Мачак
у чизмама”.

ММООДДАА::  Одушевљена сам та-
лентом и енергијом десет
младих дизајнерки окупље-
них око модног бренда
„Класа”, које су дипломира-
ле на Факултету примење-
них уметности у Београду,
на одсеку за костим. Те де-
војке не пристају да чекају
прилику да се покажу и до-
кажу, већ је саме креирају.
Свака од њих гради своју
модну колекцију, а раде и
представљају се заједно, де-
лећи исте вредности: рафи-
ниран модни укус и проми-
шљен и једноставан дизајн
одеће, обуће и модних дета-
ља. Модели су веома ориги-
нални и у исто време носи-
ви, од квалитетних матери-
јала, и имају душу.

Теорија свега

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Дајана Морган предаје на
Оксфорду и стручњак је за
класичне језике и грчку
митологију. Њена опседну-
тост Амазонкама рођена је
још у детињству, када је
њена ексцентрична баба
тврдила да је и сама Ама-
зонка – пре него што ће не-
стати без трага. Дајанине
колеге врте главом на ту
њену опседнутост. Али из-
весна мистериозна и нов-
цем добро поткована фон-
дација упућује Дајани по-
нуду коју она просто не мо-
же одбити.

Стигавши у Северну
Африку, Дајана је принуђе-
на да сарађује с Ником Ба-
раном, тајанственим води-
чем са Блиског истока: њен
посао је да дешифрује нео-
бичан натпис на зиду не-
давно откопаног храма. Та-
мо открива име прве ама-
зонске краљице Мирине,
која је прешла Средоземно
море у јуначком покушају
да ослободи отете сестре из
руку грчких пирата, али
бива уплетена у најславни-
ји сукоб старог света – Тро-
јански рат. Руководећи се
натписом као путоказом,

Дајана и Ник се дају у по-
трагу за баснословним бла-
гом које су Мирина и њене
сестре Амазонке наводно
спасле из зараћене Троје.
Дајана не зна какве је при-
роде то благо, али зато зна
да је неко прати као сенка
и да Ник има неке злослут-
не планове. Док је опасност
вреба на сваком кораку, не
знајући коме да верује, Да-
јана се отискује на храбар и
опасан пут до истине, који
ће заувек променити њен
свет.

„Тројанско сестринство”
Ен Фортије

КОНЦЕРТ „НЕВЕРНИХ БЕБА”

Дан заљубљених (у добру музику) 

ИНТЕРЕСАНТНА ПРЕДСТАВА О МЕЂУЉУДСКИМ ОДНОСИМА

ДВА ГЕНИЈА, ДВЕ ЖЕНЕ 
И СЛАТКЕ ЉУДСКЕ СЛАБОСТИ

Чехов је пак помало смушен,
млад и несигуран, али и нека-
ко збуњено одлучан у томе да
ипак не дозволи Толстоју да га
потчини. Две супруге се тако-
ђе уплићу и боре за превласт,
како између себе, тако и над
својим мужевима. У љубави и
рату све је дозвољено, па тако
Софија покушава да победи
писца његовим оружјем и да
исприча своју верзију о живо-
ту с генијем.

Крај интриге је потпуно
неочекиван, забаван и отворен
за нова маштања, а смех лико-
ва се преноси на публику на
једном вишем, интелектуал-
ном нивоу. Било је више него
забавно замишљати тај сусрет
(који се у стварности није до-
годио) и смејати се великом
књижевном ауторитету баш
као и сваком другом човеку.
Та демистификација аутори-
тета и слобода игре неке су од

најлепших порука овог кома-
да. Глумци су уживали у изво-
ђењу и с пуно ведрине се пре-
пустили импровизацијама и
машти. Сцена такмичења у
пијанству између Толстоја и
Софије посебно је неодољива.
Поред тога, ваља истаћи и јед-
ну животну поруку и мудрост
коју је Гавран некако готово
дидактички обликовао кроз
своју драму. Треба се смејати
животу, рећи „збогом” аутори-
тетима и, шта год се десило,
ићи властитим путем, јер нико
не зна да ли се у њему крије
неки нови, неоткривени гени-
је, с властитим слабостима и
сасвим новим искушењима.

Према речима Јасмине Ве-
чански, било је веома зани-
мљиво тумачити лик Толсто-
јеве супруге.

– Софија је била нагла, емо-
тивна и страствена жена. Она
је Толстоју родила дванаесто-

ро деце и њихов однос је био
специфичан. Знала је да слу-
жи генију и седам пута је ру-
ком преписивала „Рат и мир”!
Он је пред крај живота и побе-
гао од ње, а Софија је ишла за
њим, чак је покушала и да се
убије. То говори да је њихов
однос био сложен и буран, али
мислим да је сигурно постоја-
ло у њој велико поштовање
према генију какав је био Тол-
стој, ако не љубав која се мо-
жда с временом изгубила –
сматра Јасмина Вечански.

У сваком случају, ово је јед-
на духовита, ведра и луцидна
представа, у којој се једностав-
но ужива, без икаквих предра-
суда. У њој има неке лакоће и
динамике који готово вуку
гледаоце кроз дијалоге. Све
похвале за текст, интерпрета-
ције, костиме и наслов драме
који толико тога говори.

С. Ћирковић

Шта се догоди када
шармантни и помало
егоцентрични Толстој
покуша да стави 
Чехова у своју сенку

Наша суграђанка,
глумица Јасмина 
Вечански, у улози
Софије Толстој

Нови комад „Битеф театра” –
„Чехов је Толстоју рекао збо-
гом”, познатог хрватског пи-
сца Мира Гаврана, изведен је
у уторак, 17. фебруара, у дво-
рани Културног центра. Екипа
окупљена око ове представе
заиста је изузетна. Редитељ је
Ирфан Менсур, а главну улогу
самоуверено носи Предраг Еј-
дус (Толстој), који је веома ле-
по изградио лик симпатичног
егоцентрика и генија, великог
човека на заласку блиставе
уметничке каријере. Ништа
мање уверљиви нису били ни
остали глумци – наша сугра-
ђанка Јасмина Вечански (као
страствена и ексцентрична
Софија Толстој), као и млади
глумачки пар Иван Ђорђевић
и Хана Селимовић (као Антон
и Олга Чехов).

Драмска радња се одвија у
Толстојевој Јасној Пољани,
где брачни пар Чехов долази у
госте. Писац на крају свог
стваралачког пута и писац у
успону каријере стижу на неку
врсту раскрснице и пре него
што свако од њих оде својим
путем, видимо их огољене и са
свим људским слабостима ко-
јих ни генији нису лишени.
Толстој је помало намћораст,
сујетан и нарцисоидан остаре-
ли заводник који мудрује и
жели да на неки начин поста-
ви младог писца у своју сенку.

„Неверне бебе” су поново одр-
жале одличан концерт у на-
шем граду, овог пута у суботу,
14. фебруара, на Дан заљубље-
них, у пуној дворани Култур-
ног центра. Љубитељи тог бен-
да су били у прилици да ужи-
вају у свирци која је трајала
два и по сата.

„Људи су и после тог времена
седели на својим местима, же-
лећи још магије. Ако смо више
сати по завршетку концерта

примали честитке, ако не може-
мо да нађемо лако речи захвал-
ности за све – и публику у сали и
оне на бини, ако знате да сте до-
били и песме ’Ово је крај’ и
’Странац’ – онда то говори барем
мало”, наведено је на официјел-
ном сајту „Неверних беба”.

Ова група је и ранијих годи-
на овде гостовала баш за Дан
заљубљених, а последњи на-
ступ биће упамћен по неверо-
ватној атмосфери.

ИЗЛОЖБА У КЛУБУ МКУД-а „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Радови Имреа Маковеца

Једна од грађевина рађена према пројекту Имреа Маковеца

Иван Ђорђевић, Предраг Ејдус, Хана Селимовић и Јасмина Вечански
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Поштовани господине 
Трајковићу,

мрежа „СОС Војводина” упу-
ћује листу „Панчевац” оштар
протест поводом фотографије
и текста објављених у Вашем
листу 12. фебруара 2015. го-
дине, на страни 3, а у вези с
темом породичног и партнер-
ског насиља.

Наша реакција односи се
како на податке и садржај тек-
ста, тако и на фотографију ко-
јом креатор/ка илуструје „про-
блем” на који жели да скрене
пажњу ваших читалаца. Наше
примедбе су следеће:

11..  У Вашем тексту уз фото-
графију број 0800-10-10-10 је
употребљен супротно принци-
пима рада Мреже „СОС Војво-
дина”. То није број МУП-а. Реч
је о јединственом, специјалном
броју, преко кога делује Мрежа
„СОС Војводина”, односно
шест организација које пружају

услугу бесплатне помоћи жена-
ма са искуством породичног и
партнерског насиља: „СОС
женски центар” (Нови Сад), 
„... Из круга – Војводина” (Нови
Сад), „Женска алтернатива”
(Сомбор), „Удружење Рома”
(Нови Бечеј), „Зрењанински
едукативни центар” (Зрења-
нин) и „Центар за подршку же-
нама” (Кикинда).

22..  Није тачан податак који
као доминантан (дакле, изра-

зито важан) наводите
у тексту, а који гласи:
„око 40% злоставља-
ча у Србији су – же-
не!”. Тиме се банали-
зује проблем и ума-
њују напор и труд ко-
је женске организа-
ције улажу у борбу
против овог друштве-
ног проблема, јер се у
позадини крије пору-
ка да су жене готово
једнако насилне као и
мушкарци и да се
проблем мушког на-
сиља према женама
преувеличава. Да је
креатор/ка овог оба-
вештења имао/ла до-
бре намере и пошто-
вао/ла професионал-
не стандарде, лако је
могао/ла да дође до
званичних података
који говоре о фре-
квенцији породичног
и партнерског насиља
у Србији и Војводини,
полној и старосној
структури жртава и
насилника, облицима
насиља, контексту у
коме се оно догађа,
као и до других пода-
така које говоре о сте-
пену изложености на-
сиљу различитих дру-
штвених група. Неке
од тих података овде
износимо као илу-
страцију.

У извештају Репу-
бличког завода за
статистику „Жене и
мушкарци у Србији”,
који је издат 2014.
године, између оста-
лих наведених пода-
така за 2013. годину,
пише: „У 2013. годи-
ни мушкарци чине 95 одсто
свих осуђених пунолетних
лица за кривично дело наси-
ља у породици, а жене 5
одсто” (притом, ових 5 одсто
жена су починиле насиље у
породици, што не значи да су
жртве нужно били њихови
партнери/мушкарци, него су

ту и други породични односи,
попут кћерка–мајка, кћерка-
–отац, мајка–дете и сл.).

Када је реч о Војводини,
свеобухватно истраживање
које је Виктимолошко дру-
штво Србије спровело 2009.
године показало је да је скоро
свака друга жена (49,8 %) до-

живела неки облик психичког
насиља у породици, свака тре-
ћа (33,9 %) доживела је фи-
зичко насиље од стране члана
породице, а 27,3 % жена доби-
ло је претње да ће га доживе-
ти. Потпуне податке овог ис-
траживања можете пронаћи
на страници http://hocuda-

z n a s . o r g / h o c u d a -
z n a s / w p - c o n -
t e n t / u p l o -
ads/2014/08/nasilje-
u-porodici-u-vojvodi-
ni.pdf.

Мрежа „Жене про-
тив насиља” година-
ма континуирано
прикупља податке о
фемициду у Србији.
Они су јавно доступ-
ни на страници
www.zeneprotivnasi-
lja.net/femicid-u-sr-
biji.

Подаци су поража-
вајући и говоре сле-
деће:
• 2010. године у Ср-
бији је у породично-
-партнерском кон-
тексту убијено 26
жена,
• 2011. године у Ср-
бији је у породично-
-партнерском кон-
тексту убијено 29
жена, 
• 2012. године у Ср-
бији су у породично-
-партнерском кон-
тексту убијене 32
жене,
• 2013. године у Ср-
бији су у породично-
-партнерском кон-
тексту убијене 43
жене,
• 2014. године у Ср-
бији је у породично-
-партнерском кон-
тексту убијено 27
жена.

33.. Коначно (али
не и најмање значај-
но), фотографија
која представља ви-
зуелну илустрацију
„проблема” женског
злостављања му-

шкараца, сем што је сама по
себи увредљива, увредљива је
за све жене са искуством по-
родично-партнерског наси-
ља. У контексту „охрабрива-
ња” и позивања мушкараца да
пријаве женско насиље, наво-
дите на потпуно погрешан за-
кључак о изворима и сушти-

ни породичног и партнерског
насиља.

Овај и овакав садржај пред-
ставља неодговорно извешта-
вање и кршење етичког кодек-
са. Истовремено, он је увреда
за све жене које су преживеле
насиље у породично-партнер-
ском односу и оне које су
страдале као жртве мушког
насиља.

Зато, у име Мреже „СОС Вој-
водина” од Вас као уредника
листа „Панчевац” и тима који
је креирао садржај фотографи-
је и текста, очекујемо да ума-
њите насталу штету тако што
ћете преузети одговорност коју
као носиоци јавне речи имате
и у наредном броју:

11.. Упутити извињење свим
женама које су преживеле му-
шко насиље.

22..  Објавити текст у коме ће-
те на одговоран и професио-
налан начин обрадити исту
тему, који ће бити на истом
месту и исте величине текст
као претходно објављени са-
држај.

33.. Навести тачне и потпуне
информације о СОС телефону
Мреже „СОС Војводина” и
свим другим институција-
ма/организацијама које пру-
жају помоћ жртвама породич-
ног и партнерског насиља у
Панчеву и Војводини.

44.. Објавити о сопственом
трошку број Мреже „СОС Вој-
водина” 0800-10-10-10 у:
дневном листу „Дневник” (у
издању на српском и у додат-
ку на мађарском језику), у
дневном листу „Блиц” (у из-
дању за Војводину), као и у
дневним/недељним штампа-
ним медијима у градови-
ма/општинама у којима делу-
ју организације из Мреже
„СОС Војводина” (Кикинда,
Нови Бечеј, Сомбор, Нови
Сад, Зрењанин) у наредних
месец дана.

Са уверењем да ћете уважити
наше аргументе и допринети
да учињена штета буде умање-
на, срдачно Вас поздрављамо.

Тим Мреже „СОС Војводина”

РЕАГОВАЊЕ МРЕЖЕ „СОС ВОЈВОДИНА”

ИЗВИНИТЕ СЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ МУШКО НАСИЉЕ

Подстакнута кампањом која
се спроводи у недељнику
„Панчевац”, желим да скре-
нем пажњу на чињенице које
нису прошле незапажено од
стране јавности, како у Панче-
ву, тако и шире. Желим да
укажем на статистичке подат-
ке из прошлог броја „Панчев-
ца” (који је изашао 12. фебру-
ара), исписане уз фотографију
на трећој страни листа, који
указују на постојање насиља и
могућности заштите од истог.
Реч је о проценту оних који се
дефинишу као злостављачи у
Србији, те због тога ова објава
може попримити форму та-
блоидног извештавања, а си-
гурна сам да то није била на-
мера.

Наводи се да око 40 одсто
злостављача у Србији чине же-
не, што никако не одговара ре-
левантним подацима који упо-
зоравају на то да је насиље у
породици најзаступљенији об-
лик насиља над женама и да су
жене најчешће жртве насиља у
породици. Као и да је насиље
над женама резултат неравно-
теже моћи између мушкараца
и жена (један од извора: Наци-
онална стратегија за спречава-
ње и сузбијање насиља над же-
нама у породици и партнер-
ским односима). Свака трећа
жена доживи физичко или
психичко насиље, а у три од
четири случаја насилник је
бивши или садашњи супруг

или партнер. Званични
подаци упозоравају
да је у Србији у
2014. години у
п о р о д и ч н о м
насиљу уби-
јено 27 же-
на. Њих 17
је убио тре-
нутни су-
пруг, шест је
убио бивши
партнер или
супруг, четири
је убио син или
брат, а 50 особа је
остало без мајке, ве-
ћином малолетна деца.

Да би се послала право-
времена и истинита инфор-
мација, особито када је реч
о темама од огромног дру-
штвеног значаја, извор по-
датака, као што је то био
случај у претходном броју
„Панчевца”, никако не сме би-
ти интернет-магазин који је
основан у „циљу пружања мо-
гућности студентима да се
усавршавају и стичу практич-
на знања пишући текстове,
чланке, истраживачке радове
који ће бити објављивани у
оквиру магазина” http://kapi-
talmagazin.rs/nasilje-nad-mu-
skarcima-od-strane-zena/. Та-
кође, извор званичних подата-
ка не сме бити веб-сајт који
неколико година уназад није
ажуриран, као ни  блогови по-
јединаца и појединки, па ни

новински чланци других ме-
дија.

Медијско представљање
било којег облика насиља, па
и насиља над женама, увек
има своје мобилишуће и ак-
ционе потенцијале, па тако
извештаји о насиљу могу
својим приступом да укажу

општој, али и стручној јав-
ности на учесталост неког од
облика насиља, што је од ва-
жности за друштво и локал-
ну заједницу. Уколико се о
насиљу извештава на анали-
тичан начин, подупрт чиње-
ницама, овакво медијско из-
вештавање може допринети

уклањању стереотипа, пред-
расуда, али и развијању ме-
ђусобне толеранције и ува-
жавања сваког појединца и
појединке.

Сада нам се поткрадају нат-
писи који жени намећу про-
фил злостављачице, те се при-
бојавам да се на овај начин

отвара још један фронт
који ће додатно отежа-
ти мукотрпну, свеоп-
шту и међународну
борбу против насиља
над женама и децом, ко-
ја последично трпе због
насиља у породици.

Питамо се како то да
смо баш ми ти који, уме-
сто да се прикључимо
кампањама којима цела
светска заједница учеству-

је у отвореној и непоко-
лебљивој борби про-

тив насиља над же-
нама, баш подупи-
ремо другачију сли-
ку. Она је неприме-
рена општем стању
и реалности, на шта
указују бројни ста-

тистички подаци, ис-
траживања, анализе

стручних организација и
институција у државном си-
стему, као и невладиног
сектора, који представљају и
полазну основу за стратешка
и остала документа у Србији
у свеобухватној, међусектор-
ској и координисаној борби

против родно заснованог на-
сиља.

У име Савета за 

родну равноправност 

Скупштине града Панчева,

Милица Тодоровић, 

председница

ОТВОРЕНА И НЕПОКОЛЕБЉИВА БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Чињенице нису прошле незапажено

О насиљу према 
женама, код нас 
и у свету, детаљније
се можете обавестити
на: http://hocuda-
znas.org/hocuda-
znas/wp-content/
uploads/2014/08/
cinjenice-i-brojke-o-na-
silju-nad-zenama.pdf.



Можемо слободно рећи да је
„хонда џез” прилично скуп
аутомобил за своју класу.
Малих димензија, флекси-
билна и лака за вожњу – ње-
не су главне карактеристи-
ке, али је и скупа за одржа-
вање. Али то не треба да вас
брине јер су кварови ретки.

Добра техничка решења,
иновативност и удобност су
на знатном вишем нивоу
него код сличних аутомоби-
ла других произвођача. По-
требно је навикавање на ин-

струмент таблу, прекидаче
и дугмиће, за шта вам неће
требати много времена. Ме-
ста у кабини има довољно,
чак и за крупније особе које
се возе на задњим седишти-
ма, док вас простор за пр-
тљаг неће импресионирати
својом величином.

У понуди су мотори рад-
них запремина од 1.200 и
1.400 кубика, а уколико мо-
жете да бирате, препоручу-

јемо јачи агрегат. Са овим
мотором ћете лакше савла-
давати успоне и кривине, а
и нешто је тиши. Потрошња
овог агрегата у просеку из-
носи око 4,7 литара на сто
пређених километара, што
га сврстава у економичне.

„Хонда” важи за произво-
ђача поузданих аутомобила
и уколико се определите за
њен производ, нећете погре-
шити. Пре куповине на ау-
томобилу произведеном до
почетка 2003. године погле-

дајте стајни трап и вешање,
који могу бити оштећени.
Новији аутомобили немају
проблема с тим деловима.

ЕГР вентил услед лошег
квалитета горива може да
се запуши, а резултат је
смањена снага возила. Тај
недостатак можемо назвати
слабом тачком „џеза”. Годи-
шње одржавање овог јапан-
ског возила не би требало да
вас кошта више од сто евра.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - - 

Миленковић 
у „бугатију 51”

Последњи тријумф
Новуларија

Недеља, 3. септембар, јутро
уочи трке… Тензија је расла
не само на стази већ и ван ње
– Велика Британија је објави-
ла рат Немачкој. Најновије
вести су „убиле” сваку жељу за
одржавањем трке око Кале-
мегдана, али је одлучено да се
она ипак одржи, без обзира на
све.

Велики догађај у малој Србији
Убрзо након свитања возач
„Мерцедеса” Манфред фон
Браухич искрао се из хотела и
упутио ка аеродрому, где је
купио карту за Беч. Када је то
сазнао, менаџер тима Алфред
Нојбауер одмах је кренуо за
њим, извукао га из авиона
пред полетање и наредио му
да учествује у трци, уз речи:
„Уколико желиш у рат, ипак
ћеш морати да се стрпиш још
неколико сати”.

У чудној атмосфери серија
трка је почела. Главном дога-

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

ВЕЛИКА НАГРАДА БЕОГРАДА (2)

ђају су претходиле три мото-
циклистичке и четири ауто-
мобилске трке. Дошао је и тај
моменат – почетак надмета-
ња за „Велику награду Београ-
да”. На стартним позицијама
је било пет аутомобила: по
два из тимова „Ауто Унион” и
„Мерцедес” и један домаћи
такмичар, Бошко Миленко-
вић, у старом „бугатију Т51”.
Миленковић је био богати на-
следник који практично није
радио ништа, а живео је боем-
ски од издавања станова. Трка
је почела у 16.45, а процењује

се да ју је посматрало између
75.000 и 100.000 гледалаца.
Фон Браухич је стартовао бо-
ље од Ланга желећи да се до-
каже, возачи „Ауто Униона”
су били трећи и четврти, док
је Миленковић заузео послед-
њу позицију. У седмом кругу
камен испод Браухичевог ау-
томобила одлетео је у правцу
Ланга и погодио га. Возачу
„Мерцедеса” је камен оште-
тио наочаре и стакло му је
ушло у очи. Он је успео да
стигне до пит-стопа док му је
крв текле низ лице, а тимски
лекар му је извукао стаклене
крхотине из очију. Валтер Ба-
умер је преузео Лангов ауто-
мобил и учешће.

Браухичева бахатост
У шеснаестом кругу Фон Бра-
ухичу је стао аутомобил, што
га је приморало да изађе и по-
гура га, како би поново стар-
товао. Како је то учинио, иза
кривине се великом брзином
појавио Новулари, који је ус-
пео да избегне несрећу и пре-
ђе у водство. Браухич је на-
ставио трку, и то веома грубо,
и изгурао је Баумера ван ста-

„МУЗИКА” НА ПУТУ

зе. Лоша стаза је узимала да-
нак и било је време за замену
гума. Новулари је први оти-
шао у пит-стоп, а недуго за-
тим и Браухич. Миленковић
је имао дуже задржавање у
боксу јер није могао да скине
чеп са хладњака.

Након 65 минута и 50 кру-
гова трка је била готова. Но-
вулари је освојио прво место,
са 7,6 секунди испред Фон
Браухича, док је Милер заузео
треће место, са 23 секунде за-
остатка за првопласираним.
Миленковић, нажалост, није
завршио трку. Пехар краља
Петра Другог победнику је
уручио принц регент Павле,
што је била и последња награ-
да коју је Енцо Новулари при-
мио у својој блиставој карије-
ри. Претераног славља није
ни било, јер је Француска об-
јавила рат Немачкој, а екипе
су желеле да се врате кући
што пре.

Ово је била и последња ова-
ква трка у Европи пре паузе
од скоро седам година и крај
једне ере у аутомобилском
спорту. Нацистичка партија је
наставила да финансира
„Сребрне стреле” до 1941, јер
су високи страначки функци-
онери настојали да одрже тр-
ке на територијама које нису
захваћене ратом. Али како је
рат ескалирао, било је све ја-
сније да је организација трка
неизводљива, а ресурси су
усмеравани на фронт.

Бошко Миленковић је у
априлском бомбардовању Бе-
ограда остао без целокупне
имовине, а након рата се за-
послио као возач аутобуса.
Разочаран због новог стила
живота, извршио је самоуби-
ство 1955. године.

Акумулаторима не одговарају
ниске температуре јер се у та-
квим временским условима
они празне и битно је сачува-
ти њихов капацитет током зи-
ме. У супротном нећете моћи
да стартујете мотор у јутар-
њим часовима, или када вам
је најпотребнији.

У аутомобилу постоји вели-
ки број електричних уређаја
који можда не делују као ве-
лики потрошачи, али ће сва-
како веома брзо испразнити
акумулатор док мотор не ра-
ди. Најчешћа пражњења бате-
рије узрокована су фаровима
које је возач заборавио да ис-
кључи, али не треба заборави-
ти ни на друге сијалице, као
што су оне у кабини, касети,
пртљажнику, кућишту упаља-
ча... – тврде сервисери „Ауто-
ремонта Пивашевић”.

То се дешава зато што се
светла у путничком простору
током путовања укључе, а пре-
кидач се не врати у позицију у
којој је био. Тако светла остају
укључена, а само сат времена
је довољно да се смањи напон
у акумулатору да не можете да
покренете аутомобил. Грејачи
задњих стакала су велики по-
трошач, а оштећени контакти
и инсталација могу произве-
сти исте проблеме.

Жице које напајају струјом
грејаче најчешће се спроводе
до задњих врата на месту где
су шарке. Врата која се кон-
стантно отварају и затварају,
атмосферски услови, као и
старење материјала доводе

ГУБИТАК СТРУЈЕ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

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

неколико пута, јер већина
акумулатора није предвиђена
да се тотално празни и пуни,
па ћете морати да купите но-
ви. Класична прања мотора
обавезно треба избећи управо
због квашења и стварање вла-
ге и оксида на спојевима ко-
нектора.

Такође, може се десити да
због прекида напајања цен-
трални рачунар избрише код
за деактивацију система бло-
каде мотора и неминовно је
ново кодирање, што није ма-
ли издатак. Погрешно је ми-
шљење да уколико скидамо
клеме са акумулатора, избега-
вамо наведене непријатности.
Стога ћете избећи непотребне
трошкове редовном контро-
лом акумулатора, његовог пу-
њења и инсталација.

Ваш сервисер ће сигурно
урадити бесплатно ту врсту
контроле.

Страну припремио

Немања 
Урошевић

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - - 

Паркинг-сензори су код ве-
ликог броја нових аутомоби-
ла стандарда опрема која во-
зачима олакшава паркирање
возила или маневар на скуче-
ном простору. Ранијих годи-
на је куповина те додатне
опреме била прилично скупа,
а сада је она доступна свима.

Систем за помоћ при пар-
кирању мери растојање ва-
шег возила до препреке и
уколико је то растојање ма-
ње од безбедног, упозорава
вас звучним сигналом на
опасност, олакшавајући на

тај начин вожњу и паркира-
ње и спречавајући могућ-
ност да дође до судара.

Ултразвучни сензори су
плански постављени на
предњи или задњи браник
тако да омогућавају детек-
товање препрека ближих од
60 центиметара с предње
стране возила и оних које се
налазе на мање од два метра
са задње стране возила. Ква-
литетнији сензори коштају
око шездесет евра, колико и
фар на бољем аутомобилу.
Рачуница је јасна...

УЛТРАЗВУЧНА ПОМОЋ

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

до оштећења заштитних бу-
жира у којима се налазе ин-
сталације. Овако незаштиће-
не жице чешће праве кратак
спој, односно укључују греја-
ње задњег стакла а да вла-
сник аутомобила тога није
ни свестан. Последица тога
је тотално пражњење акуму-
латора, што је минимална
штета ако се узме у обзир да
је у оваквим случајевима мо-
гуће и да се возило упали и
изгори.

Аудио-уређаји су такође у
категорији потрошача на које
се заборавља. Возила с фа-
бричким системима за репро-
дукцију звука аутоматски се
искључују уколико кључ ауто-
мобила није у контакт брави.
Возачи који су накнадно угра-
дили други плејер морају
обратити пажњу када извуку
кључ, односно прекину кон-
такт, на то да ли је музика
престала, јер код већине то
није случај – кажу у „Ауторе-
монту Пивашевић”.

И када су паркирани, савре-
менији аутомобили троше не-
знатно струје на системе за-
штите возила, што је још јед-

на чињеница која говори у
прилог томе да уколико при-
метите да се струја негде „гу-
би”, треба одмах да посетите
сервис, јер ћете у супротном
морати сваки пут да палите
мотор уз помоћ каблова. То
ћете моћи да учините свега

Четвртак, 19. фебруар 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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ППооссттааввииттее  ппииттаањњее  ссееррввииссееррииммаа  „„ААууттооррееммооннттаа  ППиивваашшееввиићћ””
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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”.



РЕНО клио, 2003.
годиште, 1.2, 16 В, пер-
фектан. Цена–договор.
069/222-70-22. (СМС)

ХОНДИН агрегат, 2,8
кw, као нов. Вреди
видети. Тел. 064/074-
55-15. (СМС)

ФОРД фиеста 2000.
годиште, 1.2, клима, 5
В, могућа замена,
1.600 евра. 069/248-
88-26. (СМС)

Ренаулт 19, цхамаде,
91. годиште, бензин,
плин, цена 650 евра.
065/422-07-45. (СМС)

ЛАДА ваз 112, 1.500,
16 В, бензинац, 2004,
цена повољна.
0 6 3 / 8 1 3 - 2 9 - 4 2 .
(189221)

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

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

ПРОДАЈЕМ мицубиши
каризма, 1998. годи-
ште, регистрован до
новембра, гаражиран.
0 6 4 / 1 2 5 - 2 3 - 2 2 .
(189847)

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла, сеићенто,
палио, браво, брава,
крома у деловима, нај-
повољније, сви мотори
и модели. 063/289-350.
(189903)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
66 кв, петора врата,
редовно сервисиран,
3.400 евра. 064/469-
84-88. (189922)

ПРОДАЈЕМ шевролет
спарк, 2008. годиште,
прешао 50.000 км, фул
опрема, као нов,
повољно. 066/604-23-
64. (189953)

ОПЕЛ корса 1/2, 1988.
годиште, петора врата,
у деловима; рено тра-
фик комби, дизел, пут-
нички у деловима.
062/634-112. (189955)

НА ПРОДАЈУ фијат
уно 1.1 ие, цена по
договору, годиште
1991. Тел. 063/808-56-
85. (189958)

РЕНО клио 1.2, 1992.
годиште, нерегистро-
ван, 400 евра хитно.
0 6 5 / 5 5 7 - 8 1 - 4 2 .
(189968)

КОМБИ пежо боксер,
теретни, 2001. годи-
ште, регистрован до
фебруара 2016, 2.800
евра. 065/557-81-42.
(189968)

РЕНО клио, 2001,
1.500 ДЦИ, цена 1.350
евра. 060/376-52-70.
(189954)

ПАСАТ 1.9 ТДИ, 2003.
годиште, 96 кв, први
власник, увезен из
Немачке, као нов, 3.850
евра. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (189968)

ФИЈАТ сеићенто, на
продају, 1.1, бензин, у
одличном стању, 2003.
годиште, нове гуме,
регистрован. 064/065-
23-72. (189971)

ПРОДАЈЕМ рено 4
ГТЛ, у одличном ста-
њу, савршен, регистро-
ван до 23. јула 2015.
Тел. 063/164-76-06,
Богдан. (189987)

ЛАДА нива 2006, ИМТ
542, нови тип, прода-
ј е м . 0 1 3 / 6 1 7 - 4 3 1 .
(190032)

ПРОДАЈЕМ голф 3,
дизел, регистрован до
28. августа, супер ста-
ње, власник. 060/533-
35-75. (190077)

ЈУГО корал ин, 1.1,
2006, металик црвен,
атестиран плин.
0 6 4 / 1 4 2 - 5 5 - 9 3 .
(190080)

ЈУГО темпо 1.1, 1999,
атестиран плин, тек
регистрован. 064/856-
60-65. (190080)

ПРОДАЈЕМ форд
сијера 2.0, бензин +
гас, регистрован, у
одличном стању, вла-
сник. 063/429-192.
(190088)

ПОВОЉНО продајем
четири алуминијумске
фелне, 13-ице, из
Немачке. 064/480-25-
44. (190298)

НА ПРОДАЈу рено 4
ГТЛ, 1991. годиште.
063/336-461. (190117)

ЛАДА самара 1.5, 1999,
нерегистрован, плин,
повољно, може замена.
063/732-82-16. (190125)

ПУНТО 3, 1.2, 16 В,
2004, петора врата,
динамик опрема, први
власник. 064/130-36-
02. (190160)

СТИЛО 1.9 мултиџет,
2002, троја врата,
абарт опрема, кожа.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(190160)

ГОЛФ 4, ТДИ, 1.9,
шибер, 2002. годиште,
фул опрема, власник.
0 6 0 / 0 8 0 - 9 5 - 8 9 ,
013/400-505. (190192)

ОПЕЛ астра, 1999, 1.6,
бензин, плин, секвент,
алу фелне, клима,
четири зимске гуме.
0 6 3 / 8 7 9 - 3 2 - 5 7 .
(190196)

ГОЛФ 2, 1985. годи-
ште, регистрован, бен-
зин, плин. 064/204-90-
97. (190210)

КУПУЈЕМ возила у
исправном и неисправ-
ном стању од 80 до 700
евра. 062/193-36-05.
(190101)

КУПУЈЕМ хаварисана
исправна и неисправна
возила, плаћам од 80
до 600 евра. Тел.
0 6 3 / 1 6 5 - 8 3 - 7 5 .
(190102)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(190106)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста вози-
ла и катализатора,
неисправних, исправ-
них, хаварисаних, про-
даја половних, резер-
вних делова, ауто-
механичарске услуге.
0 6 4 / 5 5 2 - 3 1 - 1 9 ,
0 6 9 / 2 0 3 - 0 0 - 4 4 .
(190224)

Н А Ј П О В О Љ Н И Ј И
стални откуп свих
врста возила, страних,
домаћих, хаварисаних,
неисправних. 066/409-
991, 063/782-82-69.
(190224)

БЕРАЧ змај 223, 1990,
приколица лозница,
самоходни круњач
кукуруза. 064/264-06-
57. (189898)

Ч Е Т В О Р О Р Е Д Н И
шпартач с кутијама за
ђубре. Тел. 064/303-
28-94, Качарево.
(190061)

ПРОДАЈЕМ мотокул-
тиватор Ф-600 и пре-
крупар. 069/193-51-98.
(190173)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари. 065/263-17-01.
(189906)

ГАРАЖУ иза Робне
куће, бившег „Симпа”,
издајем, продајем.
0 6 1 / 2 0 2 - 1 3 - 3 5 .
(189993)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 2, Конструкто-
рове, поред портирни-
це, купујем циглу и
блокове. 063/307-360.
(190186)

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

ПРОДАЈЕМ фрижи-
дер, замрзивач, комби-
нацију, веш-машину,
половне делове горе-
ње, ЕИ, обод, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (190234)

ТВ половни из увоза,
37, 55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (190135)

ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни
делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10,
0 6 3 / 7 0 3 - 7 6 - 0 7 .
(190137)

ЛАПТОП Ацер, 15,6
инча, нов, са торбом,
195 евра. Тел: 063/189-
76-41. (СМС)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ полукон-
цертни клавир. 064/267-
72-17. (189958)

ПЕЛЕТ врхунског ква-
литета, преостала
количина. 065/251-03-
57. (189518)

К У П О П Р О Д А Ј А
ремонтованих ТА
пећи, достава, монти-
рање, гаранција, 110
евра. 062/974-14-04.
(189873)

ПРОДАЈЕМ кукуруз,
жито и јечам, доносим
на кућну адресу. Тел.
0 6 4 / 1 2 9 - 4 5 - 4 3 .
(189930)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, мини кухиња,
10.000 динара, нова.
371-568, 063/773-45-
97. (189934)

ПРОДАЈЕМ чико дечја
колица и седиште за
ауто. 060/362-78-71.
(189937)

СТЕПЕНИШТА, буква,
храст, јасен, прозори,
врата, израда/монти-
рање. 063/732-82-16.
(189948)

ЧАМАЦ  6 м, лимени и
пента 4,5 с папирима,
500 евра. 065/557-81-
42. (189968)

ПРОДАЈЕМ храстову
бурад, фрижидер обо-
дин, култиватор дизел,
италијански и саднице
кајсија. Тел. 064/456-
05-85. (189977)

ШПОРЕТ електрични,
веш-машина сименс,
машина за сушење
веша, ТВ грундинг, 72
цм, ТВ ЛГ, 72 цм.
0 6 1 / 6 3 1 - 9 9 - 2 6 .
(189984)

КИРБИ нов, смедере-
вац нов, бушилице,
шерпа и лонац мета-
лац, плетена корпа за
куце, шерпе комплет
рострфрај. 064/955-51-
85. (189983)

ПРОДАЈЕМ машину за
сушење веша беко,
добро очувану, повољ-
но. 061/137-98-10.
(190009)

ПРОДАЈЕМ венчаницу
бр. 36-38. 063/893-28-
65. (190020)

ПРОДАЈЕМ трпезариј-
ски сто са стаклом, ТВ
сточић, тросед мојца.
064/881-44-27. (190026)

ПРОДАЈЕМ тросед,
очуван, сунђер, разву-
чен 150 х 190. 062/873-
70-50. (190036)

ПРОДАЈЕМ ради
селидбе ТА пећ 4,5 кв,
80 евра. 064/992-88-
58. (190084)

ПРОДАЈЕМ багремове
сеченице, храст и цер
са услужним сечењем
дрва. „Топлина-ММА”,
063/364-310. (190110)

ПРОДАЈЕМ казан за
печење ракије, 80 лита-
ра, с мешачем. 063/846-
38-74. (190113)
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ПРОДАЈЕМ прасиће,
180 кг. 013/631-783,
0 6 4 / 9 4 0 - 8 3 - 0 9 .
(190114)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
могућност клања,
печења и доставе.
0 6 0 / 3 2 2 - 4 7 - 4 2 .
(190120)

ПРОДАЈЕМ механичку
справу (немачку) за
фитнес, повољно.
0 6 4 / 1 2 2 - 6 4 - 8 4 .
(190122)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, регале, гарни-
туре, витрине, комоде,
сто + четири столице,
спаваћу собу, комби-
новани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечја колица, телевизо-
ре, двоседе, електрич-
ни шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе...
разно. 063/107-78-66.

ПРОДАЈЕМ акварију-
ме, фул опремљени, с
рибицама, веома лепи.
Тел. 013/342-000,
0 6 0 / 6 2 8 - 0 5 - 2 9 .
(190150)

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидери, замрзивачи,
сушилице, шпорети из
Намачке, гаранција.
0 6 2 / 8 2 4 - 2 3 - 2 1 .
(190216)

ДЕТЕЛИНА балирана,
прво и друго кошење,
изузетно лепа, није
кисла. 064/260-03-93,
Стеван. (190215)

БРИКЕТ еколошки,
висококалоричан, пре-
остали огрев за пећи,
парно грејање, 4.000
динара. 061/296-91-67.
(и)

ТОПЛОТНЕ пумпе
грејне снаге 7–27 кв, од
2.000 евра. 062/118-
26-81. (190156)

ЧАМАЦ с кабином и
мотор меркури 7,5,
мотор АТХ на продају.
0 6 3 / 8 7 9 - 3 2 - 5 7 .
(190196)

ПРОДАЈЕМ тросед,
врата и стандар сточић
за телевизор. Тел.
0 6 5 / 4 2 0 - 0 1 - 9 4 .
(190201)

ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње екстра квалите-
та, цена повољна.
0 6 3 / 7 4 8 - 0 5 - 9 6 .
(190159)

ТОВНЕ пилиће прода-
јем, очишћени и живи.
0 6 4 / 4 0 4 - 7 3 - 0 4 .
(190222)

ТОВНИ пилићи старо-
сти три недеље на про-
дају. 065/410-97-34,
Панчево. (190224)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног
клања, Новосељански
пут 175-б. 064/303-28-
68. (190224)

ПРАСИЋИ, јагањци,
свиње, могућност кла-
ња и печења, Панчево.
0 6 4 / 2 9 0 - 5 0 - 2 9 ,
0 6 0 / 0 3 7 - 1 1 - 9 6 .
(190226)

РАСПРОДАЈА: регали,

баштенске столице,

ормани, ТА пећи, сто-

лови, угаона гарниту-

ра, француски лежај,

огледала, шпорет,

замрзивач, фрижиде-

ри, тросед, стилски сто

+ витрина, барске сто-

лице. 064/155-38-13.

(190225)

ФРИЖИДЕР, замрзи-
вач, веш-машина, трпе-
заријски сто са столица-
ма, ТВ, орман, разни
лежајеви, регал. Тел.
063/861-82-66. (190241)

БРИКЕТ буков, преостали,
4.400 динара кубик, доста-
ва. 064/482-65-53. (190236)

КУПУЈЕМ перје старо,
ново, дуње, јастуке.
0 6 3 / 8 9 8 - 0 0 - 8 2 .
(189894)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке, покућство.
0 6 1 / 1 3 7 - 9 8 - 1 0 .
(189873)

КУПУЈЕМ перје, старо,
ново, мењам за лио
јастуке. 062/148-49-94.
(189884)

КУПУЈЕМ очувана
покућства, стилски
намештај, перје, белу
технику. 066/900-79-
04. (190009)

КУПУЈЕМ  значке,
ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77.
(190054)

КУПУЈЕМ старе: сато-
ве, новац, књиге, пенка-
ла, разгледнице, ситне
антиквитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-98. 

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, обојене метале,
долазим на кућну
адресу. 061/206-26-24.
(190167)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, обојене метале,
акумулаторе, долазим
на кућну адресу.
0 6 1 / 3 2 2 - 0 4 - 9 4 .
(190167)

КУПУЈЕМ старе и

неисправне веш-маши-

не, шпорете, фрижиде-

ре, бојлере и старо гво-

жђе, добро плаћам.

Златко. 064/227-68-03,

0 6 1 / 6 2 7 - 0 6 - 5 4 .

(190175)

ШКОДА фелиција 1.3

комплетна у деловима,

купујем волксвагенова

возила, хаварисана,

неисправна, трула.

0 6 4 / 3 2 7 - 6 0 - 5 2 .

(190190)

КУПУЈЕМ половне
кревете, регале, техни-
ку комплет покућство
у стану, кући, добро
очувано. 063/107-78-
66. (ф)

КУЋА на продају 88 м2

+ 40 м2, 2,5 ари, летњи-
ковац, млади воћњак,
кудељарски насип. Тел.
064/902-10-30. (СМС)

ПАНЧЕВО, издајем
башту, стари воћњак,
могућ другачији дого-
вори. Тел. 065/269-00-
10. (СМС)

ЊИВА од 32 ара и
кућа, тј. салаш, погод-
но за баштовање и
воћарство. Тел.
013/664-862. (189000)

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

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

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

КАЧАРЕВО, спратни-
ца, 200 м2, новија град-
ња, усељива, 5 ари пла-
ца, договор. 063/218-
860. (189799)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена град-
ња, 13 ари. 064/921-01-
57. (189599)

ВЕЛИКИ избор кућа и
плацева на свим лока-
цијама. „Гоца”, 063/899-
77-00. (189866)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2,
7,5 ари, 70.000; кућа 58
м2, 2,5 ари, 65.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189866)

ТЕСЛА, кућа 100 м2,
4,5 ари, 56.000; 85 м2, 3
ара, 66.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(189866)

МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(189895)

КУЋА, Баваништански
пут, 112 м2, 10 ари,
42.000. „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(189895)

СТРЕЛИШТЕ, мања
кућа, сређена, ЦГ,
31.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (189895)

КУЋА, 350 м2, 16 ари,
плац-башта 15 ари и
башта-њива 17 ари,
Сефкерин, све 25.000.
063/878-40-52. (189880)

ПРОДАЈЕМ плац-
башту у Баваништу, 14
ари, 4.000. 063/878-40-
52. (189880)

НОВА, 86 м2, Караула,
грађевинска дозвола,
власник, плац 17 х 24.
065/258-87-77. (189874)

БАШТА 17 ари (10 х
170), Кудељарац, уз „Тех-
номаркет”. 251-86-16,
063/729-72-86. (189876)

ИЗДАЈЕМ у закуп 1/2
ланца баште на Јабуч-
ком путу. 064/351-15-
52. (189913)

ПРОДАЈЕМ плац,
Баваништански пут,
струја, вода код плаца.
0 6 0 / 3 4 4 - 7 3 - 9 3 .
(189918)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Горњи град, 180
м2, три мокра чвора,
два купатила, четири +
две собе + две кухиње,
котао гас + к. чврсто.
064/948-75-53, 341-
217. (189933)

КНИЋАНИНОВА 33,
120 м2, 5 ари, 50.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (189974)

ЦРЕПАЈА, кућа 130 м2,
14 ари, вреди видети,
55.000. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.
(189974)

ЦРЕПАЈА, прелепо
домаћинство, трособно,
147 м2, 145 м2, лепих
помоћних објеката,
36.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (189956)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 +
30 м2, реновирана,
26.000 евра. 064/248-
90-16. (189959)

ПРОДАЈЕМ башту на
Баваништанском путу,
код „Нинића”.
062/392-152. (189980)

ТУРСКА глава, кућа за
реконструкцију или
рушење, на 3 ара,
54.000, центар кућа
180 м2, 98.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (189974)

НОВИЈА кућа, Омољи-
ца, 5 ари плаца, 80 м2,
паркети, 30.000.
0 6 6 / 9 3 7 - 0 0 - 1 3 .
(190050)

ЖАРКА Зрењанина, 5
ари, 95 м2, ЕГ, 37.000,
договор. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(190037)

СЕФКЕРИН, одлична,
200 м2, 16 ари, трособ-
на, 18.500. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(190037)

СТАРЧЕВО, добра,
трособна, паркети, 86
м2, 5 ари, 23.000.
„Мустанг”, 331-341,
0 6 2 / 2 2 6 - 9 0 1 .
(190037)

АГЕНЦИЈА „Мустанг”,
продаје повољне куће у
околним селима. 331-
341, 062/226-901.
(190037)
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ПРОДАЈЕМ кућу, 130
м2, 14 ари, Војловица.
0 6 3 / 7 7 8 - 4 8 - 3 5 .
(190068)

НА ПРОДАЈУ њива
прве класе, два јутра,
Црепаја. 063/756-22-
59. (190067)

ПЛАЦ на Старом
Тамишу, продајем
повољно. 063/870-69-
20. (190070)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновира-
но, високи таван, вла-
сник. 063/722-31-93.
(190065)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову. Тел. 263-40-
21. (190089)

НА ПРОДАЈУ викенди-
ца од чврстог матери-
јала, стари виногради
код Црепаје, 12,5 ари
виноград, воћњак, хит-
но, 2.550 евра. 672-
279. (180091)

ПРОДАЈЕМ два плаца
на новој Миси, код
цркве. 063/232-086.
(190104)

ХИТНО, повољно про-
дајем плац, 15 ари,
Банатско Ново Село.
0 6 5 / 9 3 3 - 2 3 - 9 7 .
(190130)

БАВАНИШТАНСКИ,
самостална новија, 90
м2, плоча, 10 ари,
40.000. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(190134)

КВАЛИТЕТНА призем-
на, ајнфор, 130 м2,
подрум, 5 ари, 75.000.
„Ивакс”, 064/376-80-
83. (190134)

ПРОДАЈЕМ плац, 4
ара, код стоваришта
„Тмушић”, нова Миса.
Тел. 064/959-42-79.
(190132)

ПРОДАЈЕМ кућу на

старој Миси (два засеб-

на стана), на плацу од 6

ари. Тел. 063/472-433,

063/440-447. (190168)

ПРОДАЈЕМ кућу, С.
Саве, код „бувљака”,
38.000 евра. 061/804-
39-54. (190158)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, мањи плац, пот-
пуно сређена, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (190177)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли. Звати после 15
сати. Тел. 064/280-22-
80. (1911999)

КУЋА, 5 ари, 85 м2,
прва зона, укњижена.
„Тина РС”, 060/709-72-
99. (190213)

ПРОДАЈЕМ пољопри-
вредно обрадиво
земљиште, прве класе,
у Старчеву. 060/709-
72-99. (190213)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, Лап, друга дуж.
064/526-31-72. (190187)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. 066/363-
454. (190239)

ДЕО куће, засебан улаз,
гаража + анекс, на
почетку Стрелишта.
064/952-19-80. (190244)

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

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан
стан, 64 м2 + 6 м2, тера-
са, две спаваће, днев-
на, кухиња са трпеза-
ријом, остава, купати-
ло. Код школе и врти-
ћа, Стрелиште, 36.500
евра. 069/214-41-49.
(188917)

СТАН, 53 м2, Ул. Мајке
Југовића 7-б, употреб-
на, одмах усељив, нов.
цена 900 евра/м2.
0 6 0 / 6 6 1 - 0 5 - 7 9 .
(188977)

ПРОДАЈЕМ стан 70 м2,
новоградња у Карађор-
ђевој, Панчево.
0 6 4 / 2 5 8 - 1 8 - 4 2 ,
0 6 3 / 1 6 4 - 0 6 - 4 0 .
(189080)

ЦЕНТАР, 55 м2, двосо-
бан, 1/V, укњижен, вла-
сник. 060/415-52-05.
(189119)

ПРОДАЈЕМ стан, цен-
тар, двоипособан, сре-
ђен, светао, тих, IV
спрат, повољно.
066/409-989. (180146)

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

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

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

ЦЕНТАР, гарсоњера,
18 м2, ЦГ, власник, зва-
ти после 16 сати.
063/697-360. (189656)

ГАРСОЊЕРА, лепа,
реновирана, Котеж 1,
III, 24 м2, 19.000 евра,
власник. 062/848-93-
87. (189846)

ЦЕНТАР, 48 м2, IV,
сређен, опремљен,
30.000. „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(189895)

СОДАРА, двособан, 57
м2, трећи, ЦГ. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(189895)

ЦЕНТАР, новоградња,
110 м2, ЦГ, 65.000.
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (189895)

СОДАРА, трособан, 83
м2, ЦГ, лифт, 48.000.
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (189895)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I
спрат, ЦГ, 22.000.
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (189895)

СОДАРА, двоипособан,
63 м2, III, ЦГ. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(189895)

ТЕСЛА, двособан, 53
м2, укњижен, 25.000.
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (189895)

НОВА Миса, новија
зграда, трособан, II
спрат, 37.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(189895)

СОДАРА, продајем
троипособан стан, сре-
ђен, 83 м2, ЦГ, договор.
0 6 4 / 4 8 2 - 4 4 - 9 4 .
(189852)

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

ЦЕНТАР, трособан, 68
м2, IV, ЕГ, с кухињом,
43.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(189866)

ЦЕНТАР, 50 м2, двосо-
бан, намештен, нов,
35.000; једноипособан,
42 м2, 27.500. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(189866)

ТЕСЛА, 53 м2, двосо-
бан, IV, ТА, 25.500; тро-
собан, 64 м2, 38.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189866)

СТРЕЛИШТЕ, 46 м2, дво-
собан, 26.000; трособан,
80 м2, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (189866)

ТЕСЛА, 30 м2, 18.000; 25
м2, 13.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (189866)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 7 1 - 7 4 .
(189938)

КОТЕЖ 2, трособан, 74
м2, 43.000; 78 м2, тро-
собан, лукс, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189866)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двосо-
бан, комфоран, 32.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(189866)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 м2, велико
двориште, гаража.
0 6 4 / 9 3 8 - 4 1 - 9 9 .
(189917)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, II,
лифт, 1,0, 24.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189926)

ЦЕНТАР, 2,0, 60 м2,
ЦГ, IX, није задњи,
поглед на Тамиш. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (189926)

НОВА Миса, 2,0, 54 м2,
ТА, I, две терасе,
26.500. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189926)

ПЕПЕЉАРЕ, 2,5, 58 м2,
ТA, I, 28.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189926)

КОТЕЖ 1, 3,0, 65 м2,
ЦГ, II, Радова зграда.
319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (189926)

КОТЕЖ 2, 2,0, 60 м2,
ЦГ, II, 37.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(189926)

ТЕСЛА, хитно, 57 м2,
ЦГ, VI, лифт, 2,0, дого-
вор. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”.
(189926)
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СОДАРА, 2,0, 49 м2,
тераса, два лифта, IX,
није задњи, 35.000.
319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (189926)

ВОЈВОЂАНСКИ буле-
вар, 1,5, 41 м2, VII,
тераса, власник,
22.000. 064/220-10-92.
(189928)

СТАНОВИ на десет
минута од центра града
од 26, 30, 32, 51, 55 и
77 м2. Тел. 064/267-71-
74. (189938)

ЦЕНТАР, трособан, 66,
34.000, дворишни, 43,
13.000. „Јанковић”,
348-025. (189937)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 44, 25.000; двосо-
бан, 56, 25.000, тросо-
бан, 80, 39.000. „Јанко-
вић”, 348-025.
(189937)

ДВОСОБНИ, Котеж 2;
Тесла, 30.000; Котеж 1,
двособан, 36.000. „Јан-
ковић”, 348-025.
(189937)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на новој Миси, без
посредника. 060/362-
78-71. (189937)

ТЕСЛА, двособан, 51
м2, ЦГ, ВПР, 32.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (189974)

ТЕСЛА, двоипособан,
63 м2, ЦГ, ВПР, договор.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (189974)

ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ТА, IV, 26.500.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (189974)

ТЕСЛА, двособан, 61
м2, ЦГ, IV, 38.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (189974)

КОТЕЖ 2, 47 м2, ЦГ,
ВПР, 24.000. 064/668-
89-15, „Тесла некрет-
нине”. (189974)

ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру Панче-
ва, 45 м2. 069/217-28-
60. (189952)

НАЈЛЕПШИ трособан,
Котеж 2, 43.000; 72 м2,
III, сунчана страна.
„Кров”, 060/683-10-64.
(189956)

СТРОГИ центар, ком-
плетно сређен двосо-
бан, 52 м2, III, ЦГ,
41.000. „Кров”,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(189956)

ЦЕНТАР, салонски
стан са стилским наме-
штајем, 136 м2, I, греја-
ње, 70.000. „Кров”,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(189956)

СТАН на содари, 50 м2,
на продају. Тел. 351-
166, 064/319-34-19,
063/185-28-26. (189957)

ХИТНО, Котеж 1, дво-
собан, 55 м2, III, Радо-
ва зграда, 33.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(189956)

СТАН на продају, дого-
вор. 064/130-27-34,
062/157-86-27. (189973)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
I, 36.000; трособан, ЦГ,
V, 37.000; двоипосо-
бан, нов, 700/м2.
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(189974)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, сређи-
ван, ЦГ, III, 52.000;
троипособан, Доситеје-
ва, I, ЦГ, 64.000.
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(189974)

СОДАРА, ТА, двособан,
54 м2 + две терасе,
26.500 и једнособан, 40
м2 + тераса, 23.500.
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(189974)

ТРГ слободе, двособан,
салонског типа, погодан
као пословни простор,
близу центра, салонски,
86 м2, 43.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(189974)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова од
12.000 до 20.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(190016)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двосо-
бан, комфоран, 32.500,
хитно. „Гоца”, 063/899-
77-00. (190016)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н
стан, Котеж 2, веома
добар распоред, интере-
сантан, власник.
062/112-63-25. (190025)
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ГАРСОЊЕРА, 22 м2,
центар, трећи спрат,
ЦГ, изузетна локација,
власник. 062/112-63-
25. (190025)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
III, ЦГ, лифт, 34.000,
власник. 063/732-20-
70. (190035)

ШИРИ центар, двори-
шни, реновиран, 38 м2,
једнособан, 15.000.
„Мустанг”, 062/226-
901. (190037)

ТЕСЛА, двоипособан,
64 м2, V, лифт, ЦГ;
тераса, 35.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (190037)

МИСА, новији једносо-
бан, 34 м2, тераса,
укњижен, 22.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (190037)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 36 м2, тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(190037)

ТЕСЛА, двоипособан,
I, 60 м2, ЦГ, две терасе,
38.000, договор.
„Мустанг”, 064/151-18-
93. (190037)

НОВ, неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 +
12 м2, галерија,
дуплекс, једнособан +
галерија, леп и миран
крај, квалитетна згра-
да, IV, нема лифт,
17.500 евра, без
посредника. 065/567-
56-78. (19004)

ЦЕНТАР, лукс двосо-
бан стан, 65 м2, ЦГ,
АЛУ столарија, III
спрат, одлична локаци-
ј а . 0 6 3 / 3 1 3 - 0 5 7 .
(190044)

НАЈЛЕПШИ двособан,
Котеж 2, 68 м2, 39.000.
„Весна два”, 066/937-
00-13. (180050)

ПРЕЛЕП нов двособан,
центар, повољно,
700/м2, договор. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(180050)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, V спрат, 72 м2,
45.000. „Весна два”,
0 6 6 / 9 3 7 - 0 0 - 1 3 .
(180050)

ПОВОЉНО, стан 63 м2,
Котеж 2, IV спрат,
33.000. „Весна два”,
0 6 6 / 9 3 7 - 0 0 - 1 3 .
(180050)

ТЕСЛА, двособан, I,
TA, 54 м2 + Т, леп рас-
поред, одличан,
31.000. „Мустанг”,
0 6 9 / 2 2 6 - 6 6 - 5 8 .
(190053)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 36 м2 + Т, ВП, ЦГ,
ново купатило, 26.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (190053)

ТЕСЛА, двоипособан,
64 м2 + Т, ЦГ, V лифт,
леп распоред, 34.500.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (190053)

МАРГИТА, нов двои-
пособан, ВПР, I, 55 м2,
ЕГ гас, 41.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (190052)

ТЕСЛА, трособан, III,
74 м2, ЦГ, 46.000.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(190052)

СОДАРА, једнособан,
44 м2, приземље, ЦГ,
25.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (190052)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, 25 м2, ЦГ, 15.500.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(190052)

НОВА Миса, трособан,
I, 72 м2, ЦГ, 37.000.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(190052)

КОТЕЖ 1, двособни, II,
III, 55 м2, ЦГ, 31.000.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(190052)

СОДАРА, једнособан,
38 м2, ЦГ, два лифта,
тераса, усељив, вла-
сник. 060/555-25-42.
(190058)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 50 м2, у Зеленго-
ри. Тел. 064/171-78-17.
(190087)

ТРОИПОСОБАН, 83
м2, строги центар,
IV/V, без посредника.
063/255-276. (190093)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, приземље,
центар Котежа 2.
0 6 0 / 4 4 7 - 4 4 - 8 0 .
(190083)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан, 47 м2,
Котеж 2. 063/844-39-
44. (190119)

ОДЛИЧНА локација,
двособан, II спрат, Т,
лифт, ЦГ, без улагања,
само 38.000, без
посредника. 063/876-
71-47. (190118)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, III, ЦГ, тераса,
32.500. „Трем”, 319-
446, 064/130-38-29.
(190128)

БЛИЗУ центра, улични
део, 40 м2, таван, дво-
риште, 16.000.
„Ивакс”, 064/376-80-
83. (190133)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
104 ара, 500/ар, Куде-
љарац, 90 ари,
1.000/ару. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(190133)

СТРЕЛИШТЕ, 2,0, 56
м2, терасе, IV, ЦГ,
лифт, 26.500. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(190133)

МАРГИТА, 45 м2, при-
земље, 14.000, улични
део, 55 м2, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-
83. (190133)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем двособан стан 59
м2, у киндер згради.
0 6 3 / 1 0 2 - 9 4 - 4 5 .
(190123)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + пословни простор
17 м2, центар, у двори-
шту, 36.000. 064/186-
50-82. (190166)

МАРГИТА, стан 53 м2, I
спрат, новоградња,
фул намештен, укњи-
жен, власник. 063/757-
47-50. (190172)

ЦЕНТАР, стан 47,5 м2,
II спрат, лифт, ново-
градња, ЦГ на гас +
гаража. Власник.
063/449-798. (190172)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 40 м2, IV спрат,
ЦГ, сређен, 22.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (190177)

ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, X, ЦГ, усељив,
17.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-
951.(190177)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, 41 м2, ВП, ЦГ,
усељив, 23.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (190177)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, ВП, ЦГ, усељив,
30.000.  „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(190177)

ТЕСЛА, новија градња,
2,0, 50 м2, II спрат, ЕГ,
35.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-
951.(190177)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 71 м2, II спрат, ЦГ,
37.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
0 6 4 / 2 3 4 - 3 6 -
01.(190177)

КОТЕЖ 1, двособан, 55
м2, III спрат, ЦГ,
36.000. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-
01.(190177)

КОТЕЖ 2, трособан, 80
м2, III спрат, ЦГ, усе-
љив, 41.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-
951.(190177)

ЦЕНТАР, нови 55 м2,
110, први спрат, Осло-
бођења 28-а. 064/295-
50-95. (190191)

ЦЕНТАР, нови укњи-
жени, гарсоњера, 24 м2

и 37 м2 + 15 м2, галери-
ја. Власник. 063/208-
352. (190207)

ПРОДАЈЕМ стан тро-
собан, 32.000, без
посредника, хитно.
0 6 3 / 8 3 7 - 9 1 - 3 0 .
(190209)

ДВОСОБАН, 68 м2,
Котеж 2, почетак Вој-
вођанског булевара,
јужна страна, дво-
стран, велика тераса,
IV, лифт, ЦГ. 069/251-
19-55. (190194)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, нов, ПВЦ сто-
ларија, ЦГ на струју,
цена по договору.
0 6 5 / 8 1 1 - 4 8 - 1 1 ,
0 6 5 / 8 2 2 - 4 8 - 2 2 .
(190217)

ТЕСЛА, станови у
изградњи разних
структура, екстра сре-
ђени, ЦГ. 065/811-48-
11, 065/822-48-22.
(190217)

ТРОСОБНИ, Стрели-
ште, 42.000; Котеж 2,
44.000; центар 45.500.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(190233)

СОДАРА, двособан, 55
м2, ЦГ, паркети, тера-
са, VII, 30.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(190233)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, VII, ЦГ,
26.500 и 52 м2, IV, ТА,
22.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(190233)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 37 м2, ЕГ, IV, нови-
ја градња, 27.000.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(190233)

СТРОГИ центар, гарсо-
њера, III, ТА, зграда
поред Музеја, 20.000.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(190233)

МАРГИТА, трособан,
62 м2, новоградња, I
спрат, гас, 43.000.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(190233)

СТРЕЛИШТЕ, хитно,
двособан, 56 м2, IV, ЦГ,
лифт, укњижен, 25.000.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(190233)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, 62 м2, III, ЦГ,
лифт, 32.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(190233)

ПРОДАЈЕМ стан,
салонски, центар, 80
м2, могућност замене
за мањи, центар.
0 6 1 / 6 8 9 - 1 7 - 2 8 .
(190238)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи трособан,
42.000, 88 м2, Котеж 1,
хитно. 069/339-29-90.
(190242)

ПРОДАЈЕМ салонски
стан, строги центар, 86
м2, ЦГ, I спрат.
0 6 1 / 5 2 0 - 0 5 - 1 5 .
(189501)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
Панчева. 063/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
Панчева. 063/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Тесла, клима, ТА,
41 м2. 064/221-69-73.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан Котеж 2, ненаме-
штен, на дуже.
060/633-13-00. (СМС)

ТРОСОБАН, 78 м2,
строги центар, ненаме-
штен, телефон, греја-
ње. 064/280-60-53.
(189099)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

СТАНОВИ 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 



ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, на
Содари, 56 м2. 064/155-
65-11. (189023)

ДВОСОБАН, полуна-
мештен стан у центру
са ЦГ. 353-825,
0 6 4 / 6 1 6 - 4 0 - 5 0 .
(189217)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж
2, приземље, двособан,
100 евра, депозит х 2.
Звати од 17. фебруара.
0 6 2 / 8 4 2 - 1 6 - 0 0 .
(189390)

ПОЧЕТАК Маргите,
Ул. Стевице Јованови-
ћа, једноипособан,
намештен стан, двори-
шни. 064/313-89-72.
(189462)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, Кара-
ђорђева 13, 50 м2.
0 6 4 / 0 6 3 - 3 9 - 0 8 .
(189493)

ИЗДАЈЕМ празан
реновиран двособан
стан, строги ценар,
Карађорђева 2. Тел.
0 6 1 / 3 0 1 - 3 0 - 7 3 ,
0 6 1 / 1 4 5 - 5 6 - 7 7 .
(189642)

ИЗДАЈЕ се полунаме-
штен стан, центар. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 4 9 - 7 2 .
(189650)

ИЗДАЈЕМ стан, ком-
плетно намештен, са
грејањем. 061/613-38-
84, 062/113-20-14,
0 6 4 / 1 1 8 - 3 8 - 7 9 .
(189653)

НАМЕШТЕН једнои-
пособан стан, Котеж 1,
45 м2, 130 евра. 301-
165. (189844)

ИЗДАЈЕМ поткровље,
нова кућа, телефон,
ЦГ, клима. Тел. 313-
576, 064/582-22-85.
(189912)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, кабловска, интер-
нет, ТА грејање, повољ-
но, Банијска 6. Тел.
378-093. (189911)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-
штен једноипособан,
Содара, три собе, 130
евра депозит. 064/438-
12-35. (189892)

ИЗДАЈЕМ собу с упо-
требом кухиње и купа-
тила. Тел. 341-174,
Содара. (189862)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан у центру Стре-
лишта. Тел. 066/684-
04-55. (189869)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са гре-
јањем у Ослобођења.
Тел. 062/213-224.
(189867)

ИЗДАЈЕМ: гарсоњеру
30 м2, грејање + СББ +
реновирана + наме-
штена на дуже, сам-
цу/самици, центар
Стрелишта. 064/084-
22-20. (189861)

ИЗДАЈЕМ собу, упо-
треба кухиње и купати-
ла, Тесла. 064/316-60-
40. (189915)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан,
Котеж 2, ЦГ, тераса,
клима, кабловска,
телефон. 060/644-04-
46. (189919)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену
гарсоњеру, самцу.
0 6 5 / 3 5 3 - 0 7 - 5 7 .
(189925)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-
78. (189931)

ПРАЗАН двособан стан
за издавање, на дужи
период, Стрелиште.
0 6 3 / 8 8 7 - 0 9 - 9 8 .
(189930)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. 341-
571, 065/440-97-00.
(189950)

КОТЕЖ 2, намештен
двособан, ЦГ, ВПР.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (189974)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, ТА, IV спрат,
шири центар. 063/235-
190, 013/361-339.
(189988)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Светозара Миле-
тића, екстра опре-
мљен, дужи период.
063/262-127. (189991)

ДВОРИШНИ, ненаме-
штен стан, 50 м2, КТВ,
клима, договор.
064/337-19-39, 377-
349. (190008)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Карађорђева 88, 50
евра. 064/994-13-16.
(190014)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен, трособан стан, у
центру. Поткровље,
клима, интернет,
кабловска, ТА, ново,
сређено. Тел. 013/343-
966, 064/287-94-07.
(190017)

ИЗДАЈЕМ двособан,
једнособан, намештен,
ненамештен стан у
центру, повољно.
0 6 3 / 8 9 5 - 3 9 - 3 1 .
(190027)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, полунамештен,
централно грејање,
први спрат, близу цен-
тра. 064/700-38-21.
(190043)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Котеж
1. 370-032, 064/214-41-
79. (190045)

СОДАРА, издајем јед-
нособан стан, III,
лифт, 35 м2, ЦГ.
0 6 3 / 8 2 7 - 2 3 - 6 3 ,
013/632-046. (190052)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан.
0 6 0 / 3 3 3 - 2 7 - 4 2 .
(190059)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
0 6 4 / 1 5 4 - 9 5 - 6 5 .
(190059)

КОТЕЖ 2, издајем дво-
собан ненамештен
стан. 064/823-88-59.
(190062)

НАМЕШТЕНА соба
код Дома Војске, упо-
треба кухиње и купати-
ла, кабловска, интер-
нет. 069/230-60-31.
(190069)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, телефон, ЦГ,
п о л у н а м е ш т е н а .
063/717-12-79, Влада.
(190076)

ИЗДАЈЕМ комплет
намештен двособан
стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 062/600-
365. (190075)

ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Тесли, ЦГ. 370-
403. (190086)

ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање, кућа, центар
града, ТА, кабловска.
0 6 3 / 8 6 6 - 5 9 - 5 8 .
(190095)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, од 27 м2, у
строгом центру. Тел.
0 6 3 / 8 1 2 - 4 2 - 8 3 .
(190097)

У КОМФОРНОЈ вили
издајем собу са засеб-
ним купатилом и
Тотал ТВ, студентима.
013/322-318, 065/242-
55-55. (190227)

ИЗДАЈЕМ механичар-
ско-фарбарско-лимар-
ски сервис у раду,
Стрелиште. 066/908-
66-58. (190220)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (190219)

ГАРСОЊЕРУ новије
намештену издајем,
близу центра, паркет,
грејање. 065/870-27-
00. (190221)

ИЗДАЈЕМ два наме-
штена стана близу
„беовоза”, 60-70 евра,
могућа куповина ста-
на. 013/361-292.
(190111)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу
2, први спрат. 063/224-
528. (190142)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан код Стоматоло-
шког и локал 70 м2.
0 6 0 / 3 6 7 - 2 7 - 5 0 ,
0 6 1 / 7 5 6 - 5 5 - 5 0 .
(190144)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2 и
локал 30 м2, Цара
Душана 38. 062/886-
56-07, 013/351-477.
(190141)
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ИЗДАЈЕМ ненамеште-
ну гарсоњеру на Коте-
жу 1, 30 м2, ЦГ. Тел.
062/165-44-04. (и)

МАЊИ нов дворишни
стан, соба, кухиња,
купатило, засебан.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(190160)

ПОВОЉНО издајем
собу, ЦГ, ТВ, интернет,
Стрелиште. Тел.
0 6 4 / 3 6 2 - 1 9 - 4 2 .
(190161)

САМАЧКИ, намештену
гарсоњеру у приземљу
издајем на дуже, 80
евра. 064/453-16-19.
(190165)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, намештена,
центар, ТА, 100 евра,
депозит. 064/186-50-
87. (190166)

Д В О И П О С О Б А Н ,
ненамештен стан, има
климу и кабловску,
Котеж 2, IV спрат.
0 6 1 / 2 1 2 - 1 3 - 6 8 .
(190169)

НОВ дворишни једносо-
бан стан, намештена
кухиња, Панчево, Ж.
Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (190179)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан. 060/582-11-11.
(190181)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једнособан стан, СББ,
клима, Котеж 2.
0 6 4 / 6 7 2 - 1 1 - 7 4 .
(190188)

СТАН на Миси, новији,
намештен, 50 м2, 110
евра. Позови, 064/228-
53-86. (190193)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ,
Стрелиште. Тел.
062/726-625. (190195)

КУЋА с двориштем,
издајем, Утвина колони-
ја, Стрелиште, 65 м2.
063/816-77-96. (190197)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
одмах усељива,
кабловска, паркинг,
повољно. 065/691-88-
23. (190198)

ИЗДАЈЕ се стан на
Содари, 37 м2, III спрат,
комплет намештен,
кабловска, интернет по
жељи. Тел. 062/801-35-
61. (190200)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан, сређен, намештен,
у центру, пети спрат,
ЦГ, телефон, каблов-
ска. 060/024-97-47.
(190153)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан, повољно.
0 6 4 / 9 4 2 - 8 9 - 2 9 .
(190204)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи једнособан стан,
25 м2, ЦГ, тераса,
Тесла. 064/140-88-36.
(190243)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 50 м2, Иве Кур-
јачког 101/1, Панчево.
Тел. 063/124-57-76.
(190245)

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

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
на доброј локацији.
0 6 0 / 7 0 7 - 4 4 - 0 4 .
(189583)

ЛОКАЛ на Стрелишту,
нова пијаца, изда-
јем/продајем. Повољ-
но. 063/240-784.
(189435)

ИЗДАЈЕ се локал на
Котежу 2, 30 м2, може
и фризерски салон.
0 6 4 / 1 3 4 - 6 2 - 6 2 .
(189633)

ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци, 34 м2,
локал у раду, „Роштиљ
Ниш”, може и без
инвентара. 069/172-
91-75. (189730)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пија-
ци, први на улазу из
Змај Јовине, фиксно
15.000. Тел. 064/404-
91-49. (189786)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на пијаци Стре-
лиште, бивша рибара.
Тел. 064/404-91-49.
(189786)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 40 м2, на промет-
ном месту, Димитрија
Туцовића. Тел.
0 6 3 / 8 6 7 - 4 0 - 2 5 ,
0 6 3 / 8 8 9 - 9 3 - 1 1 .
(1891565)

ИЗДАЈЕМ живинарску
фарму капацитета
10.000 носиља. Тел.
0 6 3 / 1 7 6 - 6 7 - 0 1 .
(189936)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру. 064/267-72-17.
(189958)

ПРОДАЈЕМ књижару у
раду. 060/040-15-42.
(189982)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор 200 м2, на 7
ари плаца у Јабуци.
0 6 2 / 8 1 6 - 3 3 - 8 4 .
(190023)

ИЗДАЈЕМ нов локал 90
м2, Димитрија Туцови-
ћа 57. 064/178-88-98.
(190024)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
за школе, ординације,
играонице, агенције.
063/301-073. (190039)

ПОВОЉНО продајем
киоск на аутобуској
станици, рено лагуна,
фијат темпра караван.
0 6 1 / 1 5 6 - 2 6 - 0 0 .
(190046)

ПРОДАЈЕМ локал у
Панчеву, Светог Саве
61-а, два нивоа, могућа
преправка у стамбени
простор. Тел. 060/320-
68-88. (190063)

ТЕСЛА, локал за изда-
вање, 15 м2. 061/153-
34-32. (190073)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
Браће Јовановића,
близу пијаце. Тел. 333-
811. (190092)

ИЗДАЈЕМ локал, цен-
тар, шеталиште, два
излога, Његошева.
0 6 3 / 7 4 5 - 6 4 - 2 6 .
(190098)

ЦЕНТАР, 14 м2, локал,
изнајмљивање, 4 ара
лепог дворишта.
063/240-817. (190105)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем или издајем локал,
29 м2, у киндер згради.
0 6 3 / 1 0 2 - 9 4 - 4 5 .
(190123)

ИЗДАЈЕМ локал, при-
земље, погодан за коц-
карнице и друге врсте
делатности, Немањина
8. 064/201-18-39.
(190211)

ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске, велики
излог, решетка, клима,
тенда, 20 м2. 064/199-
49-96. (190155)

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

ПОТРЕБНА радница за
индустријским маши-
нама, ибердек, посао
за стално. Звати после
18 сати на 069/235-71-
00. (189443)

ПОТРЕБНА девојка с
искуством, за рад у
бутику. Тел. 064/280-
21-06. (189803)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребни фризер и
маникир са искуством.
0 6 3 / 8 1 1 - 1 5 - 9 0 .
(190006)

ПОТРЕБАН мајстор за
рад у производњи
намештаја. Тел.
0 6 4 / 6 4 6 - 0 8 - 4 6 .
(190022)

ПОТРЕБНА радница за
кафе билијар Панчево,
Книћанинова улица
37. 062/227-771.
(190083)

КАФАНИ „Ђерам”
потребан коно-
бар/конобарица на
неодређено време.
013/631-872, 062/478-
394. (190057)

ПЕКАРИ потребна
продавачица с иску-
ством. Звати од 15 до
20 сати. Тел. 063/156-
83-91. (190229)

ЗБОГ отварања новог
локала ћевабџиници
потребни радници.
0 6 3 / 8 9 7 - 5 5 - 0 4 .
(190189)

КАФЕ „Фламинго” тра-
жи девојку за рад, с
искуством, слободни
дани. 069/364-10-04.
(190115)

ПОТРЕБНЕ конобари-
це, Бифе „Стари
дукат”. 062/267-431,
0 6 4 / 4 0 8 - 2 8 - 7 1 .
(190124)

ПОТРЕБНИ радници с
искуством у раду с
моторним тестерама.
Услов: кандидат мора
бити на евиденцији
бироа за запошљавање.
Доћи лично у Ж. Зре-
њанина 68. (190145)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-

ње, поправка и лакира-

ње паркета. 602-701,

064/341-79-60. (СМС)

ШЉУНАК, песак сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером.
0 6 4 / 6 6 4 - 8 5 - 3 1 ,
013/342-338. (СМС)

МАСАЖА за даме код
вас. 064/069-72-45.
(СМС)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 602-701,
0 6 4 / 3 4 1 - 7 9 - 6 0 .
(СМС)ХИДРОИЗОЛА-
ЦИЈА, машински сече-
мо влажне зидове,
дајемо гаранцију.
0 6 0 / 6 9 1 - 0 1 - 1 3 .
(188533)

МОЛЕРСКИ и гипсар-
ски радови, повољно,
квалитетно. Мајстори
из Ковачице. Тел.
0 6 3 / 7 3 6 - 1 2 - 2 4 .
(188943)

КОМБИ превоз до 2,5
тоне, макси габарита,
земља–иностранство.
0 6 3 / 8 4 9 - 5 4 - 3 2 .
(189292)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
0 6 3 / 7 3 7 - 5 9 - 6 0 .
(188619)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (189750)

ЧАСОВИ немачког
језика. Тијана. 060/427-
10-99. (189992)

МАТЕМАТИКА за
основну школу, при-
према пријемног,
средњу, физика, меха-
ника, отпорност мате-
ријала, термодинами-
ка. Професорка с иску-
ством. 064/442-55-02.
(189380)

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за
средње школе и факул-
тете. 064/462-37-64.
(189904)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, врата, капије,
ограде, решетке, руко-
хвати, терасе, израда
од прохрома, ситне
поправке, врло повољ-
но. 060/140-54-44,
Дуле. (189902)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 063/820-
70-39. (189885)

Н Е Г О В А Т Е Љ И Ц А
негује стара, болесна,
непокретна лица, на
сат, потреби. 060/366-
63-69. (189883)

РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
одношење ствари, оба-
рање стабала, подру-
ми, тавани, чишћење,
повољно. 064/122-69-
78. (189881)

РАДИМ све физичке
послове или обезбеђе-
ње, Б-категорија.
064/144-37-65. 

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, демит фасаде, бето-
нирање, квалитетно,
повољно. 063/865-80-
49. (189872)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике,професор
са искуством. 062/801-
97-58. (189914)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, информатика, при-
јемни, месечно плаћа-
ње, професор, центар.
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(189919)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-
75. (189922)

НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица,
целодневна нега, зака-
зивање и превоз до
лекара. 063/868-04-51.
(189947)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе,
сечење, цепање дрва,
кошење, копање,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично.
Дејан, 013/341-571,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(190007)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Алексан-
дар, 013/351-073,
064/157-20-03. (19007)

ДИГИТАЛНИ уређаји,
уградња, за све типове
телевизора. 064/437-
64-33. (190033)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би старију
особу или децу.
0 6 4 / 9 2 8 - 9 0 - 3 8 ,
0 6 2 / 1 6 7 - 6 7 - 6 9 .
(190041)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(190047)

ВОДОИНСТАЛАТЕР
поправке, преправке,
реновирање купатила,
одгушење канализаци-
је одмах. 061/648-96-
62. (190055)

ОДГУШЕЊЕ канализа-
ције савременом
машином од ф 50 до
200 мм, брзо и ефика-
сно. 062/897-60-03.
(190078)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, гипс, изо-
лација, ламинат, веома
повољно. 013/372-247,
0 6 0 / 0 3 7 - 2 2 - 4 7 .
(190079)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађе-
ње пањева, крчење и
кошење, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(190096)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 19. фебруар 2015.22

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ
ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 



ТРАЖИМ посао за бра-
варију и ауто-лимар,
возачка Б-категорија.
Мирослав, 060/050-46-
22. (190099)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (190100)

ДИГИТАЛНА телеви-
зија, уградња, као и
уградња ТВ и сателит-
ских антена. 064/866-
20-70. (190108)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(190231)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, с
искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(190151)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина
тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-59-
43. (190126)

РЕЖЕМО воће.
013/632-212, 064/330-
89-91. (190164)

ИЗВОДИМ вашег пса у
шетњу када ви нисте у
могућности. 064/453-
16-19. (190165)

ПЕДИКИР, маникир,
долазак на позив.
0 6 0 / 3 6 6 - 0 0 - 6 3 .
(190171)

ПРЕВОЗ шута, чистим
таване, подруме, рушим
старе објекте, врло
повољно. Златко.
061/627-06-54, 064/227-
68-03. (190175)

ПРЕВОЗ робе, селидбе,
одвоз шута малим
камионом, радници.
Јоца. 060/767-50-62,
013/351-907. (190184)

РАДИМО браварију,
кречење, сечење дрве-
та. 064/195-31-80.
(190206)

ИЗРАДА грађевинских
пројеката. 064/131-98-
75. (190208)

НОВО, ново, ново пик-
ап превоз, 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 станова,
локала, кућа, магаци-
на, екипа радника, све
по вашој жељи, за фир-
ме специјали попусти,
бесплатан долазак и
процена посла. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе – Борис – камио-
нима, комбијима, еки-
па радника, монтира-
њ е / д е м о н т и р а њ е ,
паковање ствари, кути-
је за паковање, фолија
за заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, ком-
би 2 тоне, камиони 3
до 7 тона, утоварна
рампа, са или без рад-
ника. Гаранција за без-
бедност вашег наме-
штаја, могућност скла-
диштења ствари.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис,
селидбе Борис комби-
ји, камиони, екипа
радника 0–24 сата, за
вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље!
Овог месеца са овим
исечком из новина,
попуст на све селидбе
и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Бомбончић
– Борис, комплетна
услуга селидбе камио-
нима 3, 5 и 7 т, комби-
јем 2 т, с радницима
или без њих, у свим
правцима, плаћање
могуће чековима 100
дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕРВИС за шиваће
машине. 066/210-012.
(189382)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
0 6 3 / 8 4 7 - 7 4 - 3 8 .
(185558)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs .
0 6 5 / 3 4 7 - 5 5 - 0 2 ,
0 1 1 / 2 8 8 - 3 0 - 1 8 .
(186709)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Aсqua”,
062/532-346. (188733)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља
веш-машине, бојлере,
фрижидере, шпорете,
електроинсталације –
одмах. 060/180-02-83,
0 1 3 / 2 5 1 - 2 8 - 9 7 .
(189184)

СЗР „Маки”, поставља-
ње, хобловање и лаки-
рање с материјалом
или без. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-
82, 063/865-45-31.
(189299)

ПОСТАВЉАЊЕ и
хобловање свих врста
паркета. 063/812-08-
51. 

ПОВОЉНО! Превоз
робе и селидбе, комби-
јем. Цена по договору.
0 6 4 / 1 4 7 - 1 4 - 7 7 ,
013/311-514. (189534)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адапта-
ције, замена, поправке.
331-657, 063/777-18-
21, 064/495-77-59.
(189719)

СЕРВИС телевизора
п л а з м а - Л Ц Д -
, долазак на кућну
адресу. Тел. 061/322-
30-75. (189860)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
0 6 2 / 1 5 6 - 0 2 - 0 7 ,
064/317-10-05, „Саша”. 

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-вра-
та, туш-кабина, роло-
врата (челичних,
заштитних), тенди. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, с најве-
ћом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
0 6 3 / 8 9 4 - 2 1 - 8 0 .
(189978)

10 % ПОПУСТА до кра-
ја фебруара: ролетне,
венецијанери, трака-
сте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хар-
мо-врата, туш-кабине,
комарници, тенде,
роло-заштитна врата.
„Ројал МГ”, 013/351-
498, 063/816-20-98.
(189981)

КИРБИ, дубинско уси-
савање, прање тепиха,
намештаја. Мики,
Тибор. 258-30-62,
0 6 5 / 3 2 9 - 4 9 - 0 7 .
(189996)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерија, вен-
тила. Све за воду од 0 до
24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 064/493-44-63,
0 6 1 / 2 6 6 - 7 7 - 4 5 ,
0 6 3 / 7 7 9 - 5 6 - 4 7 .
(190015)

ПРЕВОЗ дрва, песка,
шљунка, сејанца,
мањим кипером,
повољно, остали пре-
воз. 064/354-69-94.
(190003)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-
50, Славиша. (187271)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ, гипсани
радови, постављање
ламината, керамике,
брзо, повољно.
0 6 2 / 8 1 6 - 6 6 - 7 8 .
(190112)

СЕЛИДБЕ, превоз дру-
ге робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. 

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха,
сушење у комори. 302-
820, 064/129-63-79.
(190081)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, батерије, вен-
тили и санитарије. Све
за воду од 0 до 24 сата.
Долазим одмах. Пен-
зионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
0 6 4 / 2 9 0 - 4 5 - 0 9 ,
0 6 1 / 3 4 8 - 2 0 - 0 0 .
(190127)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без њих. Најповољ-
није, Иван. 063/107-
78-66. 

СЕЛИДБЕ станова,
екипа радника, откуп
половног намештаја.
064/155-38-13, Сава.
(190225)

СЕЛИДБЕ станова,
екипа радника. Сава.
0 6 4 / 1 5 5 - 3 8 - 1 3 .
(190225)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских.
Д. Туцовића 28. 353-
463. (190232)

БРАВАРСКА галанте-
рија гелендера, капија,
ограда, надстрешница,
устакљивање тераса.
0 6 6 / 9 0 8 - 6 6 - 5 8 ,
013/344-594. (190220)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, сер-
вис осталих електроу-
ређаја, уградња риси-
вера за дигитализаци-
ју. 063/800-01-96.
(189457)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, најповољније
у граду, проверите.
062/511-333, 061/141-
38-02, 064/145-89-98.
(190202)

БЕСПЛАТНО наводња-

вање, снабдевање

водом, ако дозволите

монтирање прототипа

ветрењаче на вашем

имању. Тел. 065/559-

78-43. (189797)

ГОСПОЂИ или госпо-
дину, искључиво без
наследника, доплаћу-
јем разлику смештаја у
дому уз месечни дода-
так у замену за некрет-
нину. Тел. 061/249-82-
32. (188567)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака, звати око 21 сат.
013/352-203. (189893)

БРАЧНИ пар би чувао
старију особу доживот-
но, договор. 345-874.
(189923)

ПЕНЗИОНЕР, удовац,
тражи жену од 50 до 60
година ради женидбе,
не мора да има ника-
квих прихода. Тел.
013/361-292. (190111)
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗДАВАЉЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 3, у ламели 9, површине 100 м2, и локал

бр. 8, у ламели 9, површине 32,55 м2, на Зеленој пијаци,

Улица ослобођења бб, по почетној цени од 500,00

дин./м2.

Локал бр. 11, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2;

локал бр. 9, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2; локал

бр. 7, у ламели Е-2-3, укупне површине 9 м2; локал бр. 5,

у ламели Е-2-3, укупне површине 9 м2; локал бр. 7, у

ламели Е-4, укупне површине 9 м2, на Робној пијаци

„Аеродром”, Улица Светозара Шемића, по почетној

цени од 5.000,00 дин./м2.

Рок за достављање понуда је осам дана од дана

објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија

Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пија-

це у Панчеву. (Ф)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ПАНЧЕВО, ГPAДCКA УПРАВА 

Секретаријат за заштиту животне средине 

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ 

Секретаријат за заштиту животне средине, на основу

захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину, поднетог од стране носиоца пројекта

„Дуфф продукт” д. о. о. Излетничка улица 14, Стари

Бановци, донео је Решење број ХV -07- 501-125/2015,

којим је утврђено да за Пројекат складиштење и трет-

ман неопасног отпада у објекту који се налази у ДП

Индустрија стакла Панчево у реструктурирању, Прво-

мајска улица бр. 10, у Панчеву, на кат. парцели 6622/30

КО Панчево, није потребна израда студије о процени

утицаја на животну средину. Увид у донето решење

може се извршити у просторијама Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615. На

донето решење заинтересована јавност може изјавити

жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, гра-

дитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко

овог органа. (8/190116)

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 дава-

ње сагласности на Студију о процени утицаја на живот-

ну средину пројекта Реконструкције постојећег система

за ложење процесних пећи БА-2101 и БА-2201А/Б, који

се налазе у постојећим постројењима С-2100 (атмос-

ферска дестилација II) и С-2200 (вакуум дестилација) у

Блоку 6, уградњом јединице за производњу водно-

мазутне емулзије (ВМЕ),  к. п. бр. 3559 КО Војловица СО

Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14

сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, кан-

целарија бр. 39), и у просторијама Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 25. марта 2015.

године. За време трајања јавног увида заинтересована

јавност може у писменом облику поднети примедбе и

мишљења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 26. марта

2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39). (Ф-269)

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 „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево

у реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82,

поднео je захтев за давање сагласности на Студију о про-

цени утицаја на животну средину пројекта Реконструк-

ција система кондензата у секцији топле и хладне фрак-

ционације фабрике Етилен у „ХИП–Петрохемији” Пан-

чево, на к. п. бр. 15960, 15969/2, 15970, 15971, 15972,

15973, 15974/2 и 15975/2 КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14

сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, кан-

целарија бр. 39), и у просторијама Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 26. марта 2015.

године. За време трајања јавног увида заинтересована

јавност може у писменом облику поднети примедбе и

мишљења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 27. марта

2015, у 14 сати, у згради Владе АП Војводине (призе-

мље, канцеларија бр. 39). (Ф-270)

„ALMEX” d. o. o. PANČEVO

ORGANIZUJE JAVNU PRODAJU – LICITACIJU

POLOVNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Datum i vreme: SUBOTA, 28. FEBRUAR 2015. GODINE,

U 11 SATI

Mesto: „STARI TAMIŠ”, KESTENOVA 4, EKONOMSKO

DVORIŠTE

Predviđene mašine za licitaciju: traktori, žitni kombajni,

kukuruzni adapteri, silažni kombajn, mašine za šećernu

repu, prese za slamu i seno i druga mehanizacija.

Razgledanje i sve informacije o mašinama:

26. i 27. februara 2015, od 8 do 12 sati, kao i na sam dan

licitacije, 28. februara 2015, od 8 do 10 sati, u ekonom-

skom dvorištu „Starog Tamiša”.

Opšta pravila licitacije:

Mašine se prodaju u viđenom stanju!

Rok za isplatu celokupnog iznosa i izvoženje izlicitirane

mašine je sedam dana.

Više informacija na: www.almex.rs. (F-267)

Наша драга

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипломирани фармацеут и дипломирани хомеопата

Својом бригом, посвећеношћу и разумевањем за сваког
пацијента, спремношћу за помоћ и савет, учинила си да
се за апотеку „Фабег”  чује и много даље од Панчева и Бе-
ограда. Нама који смо имали ту привилегију да радимо с
тобом показала си да је смисао живота давати себе несе-
бично и не очекивати ништа за узврат. Једино на себе
ниси мислила, и зато се сада морамо од тебе опраштати,
али бићеш нам увек узор и понос.
Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо у нашим  срцима!

Колектив апотека „Фабег”
(111/ф-262)

ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

Радно време благајне:

понедељком и уторком од 8 до

20, а осталим радним данима

од 8 до 13 сати
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После тешке болести напустила нас је на-

ша мајка и супруга

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипл. фармацеут

1955–2015.

Како ћемо, а морамо даље без ње.

Ћерка НЕВЕНА и супруг ЗОРАН 

КОМАДИНА

(102/190085)

Последњи поздрав с љубављу, поштовањем и се-

ћањем на нашу комшиницу, Ненину дивну и

брижну мајку и добру супругу

ЛИДИЈА РАНЧИЋ

од комшија баке ЗЛАТЕ и деда ТОМЕ
(108/190109)

Наша драга

ЛИДИЈА

ДРАГАНА и ЦУЛЕ

(119/190149)

Последњи поздрав добром другу и сарад-

нику

ЈУМБИ

од пријатеља DOO „Bimax” Панчево

(123/

С тугом и дубоким поштовањем опрашта-

мо се од драгог

НИКОЛЕ РОМАНИЋА 

ЈУМБЕ
Остаће нам трајна успомена и сећање на

племенитог човека, несебичног оца, див-

ног пријатеља и сарадника.

ЖЕЉКО ОГРИЗОВИЋ и колектив 

„Inox–Preradе” d. o. o. 

(129/190127)

Последњи поздрав великом човеку и пријатељу

НИКОЛИ РОМАНИЋУ

од колектива ДОО „Павле” Панчево и Павла

Тмушића
(133/ф-265)

Последњи поздрав другу и пријатељу

НИКОЛА РОМАНИЋ

1952–2015.

Увек ћеш бити с нама.

Колектив „МС Аута”

(136/ф-266)

Последњи поздрав дру-

гару 

ЈУМБИ

Породица СТАЈЧИЋ

(142/190224)

Последњи поздрав драгом колеги

ЈУМБИ

Ауто-ремонт „Пивашевић”

(143/ф-268)

Последњи поздрав дра-

гом брату

РАДЕТУ

од сестре МАРЕ 

с породицом

(37/189920)

Последњи поздрав дра-

гом супругу и оцу

РАДИСЛАВУ 

ГРУЈИЋУ
6. II 1957 – 16. II 2015.

Ожалошћени: супруга

ДРАГАНА, ћерка 

АЛЕКСАНДРА и син

НИКОЛА

(38/189921)

Последњи поздрав ком-

шији

РАДИСЛАВУ 

ГРУЈИЋУ 

РАДЕТУ

од комшија у Милке

Марковић 2

(90/190034)

Последњи поздрав дра-

гом

РАДИСЛАВУ 

ГРУЈИЋУ

СНС МО Тесла

(104/190094)

ВЛАДИМИР 

КРАЧУН
Последњи поздрав, дра-

ги пријатељу. Дотакао си

многе животе својом љу-

бављу, енергијом и ве-

дрином. Почивај у миру!

ИВАН и МАЈА 

ХАЛАБРИН

(110/190131)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав дра-

гој

НАДИЦИ

великом човеку, искре-

ном пријатељу.

С љубављу: РАЛЕ,

ЖЕЉКА, БОГДАН 

и бака КАТИЦА

(146/4597)

Последњи поздрав највољенијем супругу и тати

НИКОЛИ

Сахрана ће бити обављена у петак, 20. фебруара 2015, у

13 сати, на гробљу Котеж.

Супруга НАДА, ћерка БОЈАНА и син БОЈАН
(147/4597)

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

НИКОЛИ РОМАНИЋУ

Брат ПАЈА и братанац ИВАН с породицом

(148/4597)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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У трајној неверици опраштамо се од најлепшег лица

људскости

др НАДИЦЕ ДАКИЋ МОКАН
С вечном љубављу, захвалношћу и незаборавом 

МИЦА, ТОМА и ВЛАДА ПЕТРОВИЋ
(16/189876)

У неверици, усред недоре-

чених разговора и недовр-

шених послова, с пошто-

вањем опраштам се од

др НАДИЦЕ 

МОКАН

Сарадница АНА БИСАК

с породицом

(22/189890)

Последњи поздрав дра-

гој докторки и тетка

НАДИЦИ 

МОКАН 

ДАКИЋ

од ТАМАРЕ, МИРЈАНЕ

и ЂУРИЦЕ ШАКИЋ

(36/179916)

Др НАДИЦА 

МОКАН 

ДАКИЋ

За вашу племенитост и

пријатељство – хвала.

Породица ПРВАНОВ

(40/189927)

Драгоцена др Надица

Савремени свет и игра

живаца нису успели да

ти одузму снагу погле-

да, осмеха, загрљаја.

АЛЕКСАНДРА 

СМИЛЕВСКИ

(60/189966)

Нема више моје

др НАДЕ МОКАН ДАКИЋ

Била ми је као друга мајка. Годинама је

давала љубав, савете, помагала, бодрила.

Жена великог срца, пуног љубави, добро-

те и искрености.

Њена ЈАСМИНА ТРАЈКОВИЋ 

са синовима

(53/1890951)

Вољена наша Надице

НАДИЦА

Годинама си бринула о нама. Од сада ми

ћемо чувати Тебе у мислима и срцима.

Твоја екипа: СЛАЂА и ЂУРА, НЕША, 

ПЕЂА, НИКОЛИНА, ТИЈАНА, МАРКО,

ТИМИ и ДУЊА и ГОРАН

(57/189962)

Зашто небо узима само најплеменитије, а нас оставља

без најмилијег пријатеља?

Др НАДА МОКАН ДАКИЋ
Ожалошћена породица ОЛЋАН

(76/190002)

Последњи поздрав прији

НАДИЦИ

од МИЛОША, 

БИЉАНЕ, 

АЛЕКСАНДРЕ 

и РАЈКА ВУЛИНА

(85/190028)

Последњи поздрав дра-

гој сестри

НАДИ

Брат МИОДРАГ 

и снајка ЉУБИЦА

(86/190029)

Последњи поздрав

НАЦИ
и велико ти хвала за све.

ШОЛЕ, ДУЛЕ, ТИЈАНА, 
НЕБОЈША, НАТАША и НЕША

(87/190030)

Др НАДИЦА ДАКИЋ

МОКАН
1947–2015.

Мама, хвала ти за живот, љубав и све!

Воле те супруг МИЛАН, МИЛОШ 

и АЛЕКСАНДРА

(88/19003)

Др НАДА МОКАН

Остајеш у нашим срцима.

Генерација VIII-1 ОШ „Ђура Јакшић”,

1960/1961.
(91/190038)

Последњи поздрав дра-

гој пријатељици и вели-

ком хуманисти

Др НАДИЦА 

ДАКИЋ 

МОКАН

БРАНКА и ЂОРЂЕ

(92/(190040)

Последњи поздрав дра-

гој

НАДИЦИ

Породица 

СТЕФАНОВИЋ

(98/190071)

Иза тебе је остала вели-

ка празнина

Др НАДА 

МОКАН

Кумови ЉУБИЦА, 

МАРКО, МИЉАН

и НИНА

(134/190202)

Др НАДА 

МОКАН

ДАКИЋ

С тугом твоје: МАРИЈА,

ЛАРИСА, НАДА А., 

АНДРИЈАНА, ГОГА,

ЦИЦА, ЉИЉА и НИНА

(135/190205)

Последњи поздрав драгој

НАДИЦИ
С љубављу 

и поштовањем ЂИНА

(145/190239)

Тужна срца и с болом растајемо се од наших вољених

КРАЧУН

ВЛАДИМИР                      ПАУЛИНА

1982–2015. 1952–2015.

Неизмерно хвала за све лепе тренутке које сте нам подарили.

Супруг и отац БРАНИСЛАВ, ћерка и сестра ИВАНА с породицом
и брат и ујак ЈАНО

(117/190147)

Последњи поздрав ујни, стрини и брату

КРАЧУН

ВЛАДИМИР          ПАУЛИНА 

1982–2015.                         1952–2015.

Чуваћемо од заборава сећање на вас.

АЛЕКСАНДАР, ЗВЕЗДАНА, ДАНИЈЕЛА,

МАРИЈАНА и НАТАША с породицама
(118/190148)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЛАДИМИРУ КРАЧУНУ

од његових другара.

Гробари Панчево
(127/190176)

Последњи поздрав 

ВЛАДИ
од САЛЕТА

МАРИНКОВИЋА

(139/190214)

Последњи поздрав

НИКОЛИ РОМАНИЋУ ЈУМБИ

Љ. С. РЕМОНТ

(130/190184)

Прерано нас је напустио наш друг

ЈУМБА

УРКЕ и МИЋА и радници „Топлог дома”

(131/190183)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

СОФИЈА 

ЈОЖИКА

од сестре МАРИЦЕ 

са синовима

(49/189945)

Драгој сестри

СОФИЈИ ЈОЖИКИ
последњи поздрав од брата ЉУБЕ и сестре 

НАДЕ с породицама

(7/189848)

11. фебруара 2015, неколико тренутака после поноћи, престало је

да куца велико срце нашег вољеног сина, брата, ујака и шурака

ЈОСИПА ВИДОВИЋА
1978–2015.

Ноћ дубока влада, и све живо спава, на староме торњу поноћ

откуцава и у томе часу, са гранчицом крина, анђео се спусти

са рајских висина.

Све поспало ћути, нико се не буди, не виде га звери, не виде га

људи. Ал осећа грање, па се тихо свија, осећа га лахор, па слат-

ко ћарлија.

И анђео мира, кроз дубоку таму, спусти се пред олтар у пусто-

ме храму. Па прекрсти руке на блажене груди, рујну зору че-

ка, да небо заруди.

Увек ћеш живети у нашим срцима. 

Отац ИВАН, мајка АНЂА, сестра ЈЕЛИЦА, зет НИКОЛА, 

сестрић АЛЕКСА и сестричина ТАМАРА
(64/189972)

Последњи поздрав

ЈОСИПУ ВИДОВИЋУ

од кумова ЉУБОМИРА, ЈАНЕ

и ЛУКЕ ШИЉКОВИЋА
(33/189907)

Последњи и најтужнији поздрав нашем 

ЈОСИ

ВАЛ, СЛАЂА, ЈЕЛА, ТИНА, НАТА, НИКОЛА, 

ПАЈА, ТИБОР, ВЕСЕЛИ и МИШКО
(58/189963)

9. фебруара напустио нас је наш драги

НИКОЛА НИЏА КНЕЖЕВИЋ
1934–2015.

Велики спортиста, шахиста, човек великог срца и добре душе.

Остаће да живи у нама који га волимо.

Ћерка НЕНА и МИЛАН, унуци ГВОЗДЕН и ДИМИТРИЈЕ и сестра

БОЖАНА

(66/189947)

Драгој мајци

МАРИЦИ АРАМБАШИЋ
1933–2015.

последњи поздрав од синова СТЕВАНА и ПРЕДРАГА с
породицама

(96/190065)

Последњи поздрав сестри

МАРИЦИ АРАМБАШИЋ

од брата ЉУБЕ и сестре НАДЕ с породицама

(97/190062)

Последњи поздрав тетки

ДРАГИЦИ 

ЂУРОВ

1926–2015.

од ДРАГИЦЕ и ЖИКЕ 

с децом

(106/190093)

МАРИЦА 

АРАМБАШИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твој унук 

АЛЕКСАНДАР са 

супругом 

ВАЛЕНТИНОМ

(137/190212)

МАРИЦА 

АРАМБАШИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твој унук 

АЛЕКСАНДАР и снаја

МИРЈАНА

(138/190212)

11. фебруара 2015. престало је да куца срце наше миле мајчице,
баке и прабаке

СОФИЈА ЈОЖИКА БАРБУЉ
рођ. 12. X 1923.

Њену љубав, племенитост и оданост коју нам је стално пружала
никада нећемо заборавити.

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.

Њене ћерке: ЖИВАНА и НАТАЛИЈА, зет ДУШАН, унука НАТАЛИЈА
с породицом, унук БОРИСЛАВ и унука ЕЛИЗАБЕТА с породицом

(140/190218)

17. фебруара 2015. на-
пустила нас је наша
драга тетка Мара

МАРИЦА 

АРАМБАШИЋ 

БАРБУЉ
Заувек ће бити у нашим
срцима.

Сестричине ЖИВАНА 
и НАТАЛИЈА 

с породицама
(141/190218)

С тужним срцем и болом обавештавамо родбину и прија-

теље да је 12. фебруара 2015, у 58. години, преминула

ОЛГА ЕСИХ

Заувек у срцу, хвала ти за све.

Твој супруг ЗЛАТКО, син МИЛОШ, снаја МИЛИЦА 

и унука ДУЊА
(21/189889)

Последњи поздрав 

НИКОЛИ ЈЕРЕМИЋУ
1958–2015.

од синова БОЈАНА и ЗОРАНА с породицом
(144/190235)

Последњи поздрав

МАРИ 

БЛАЖОТИЋ

Њени најмилији: 

супруг ЂУРА, синови

МИРОСЛАВ и ЂУРА с

породицом и пријатељи

(50/1789946)

Последњи поздрав

МАРИ 

БЛАЖОТИЋ

од мајке ЕВЕ, 

сестре ЕВЕ и сестре

АНЕ с породицама

(51/189446)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав драгом супругу, оцу, свекру и деди

МИЛЕ ПОПОВ
1949–2015.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Чуваће те од заборава твоји најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, синови

ДЕЈАН и ВЛАДИМИР, снаје СТОЈАНА и МАРИЈА и унучад 

БРАНИСЛАВ, АЛЕКСАНДАР, АНЂЕЛИЈА и АЛЕКСАНДРА

(29/189901)

Драгом пријатељу

МИЛЕТУ 

ПОПОВУ

последњи поздрав од

прије СВЕТЛАНЕ 

и пријатеља ДОБРЕТА

(30/189901)

Последњи поздрав ве-

ликом човеку и куму

МИЛЕТУ 

ПОПОВУ
Хвала за дивно, незабо-

равно дружење.

Жале за тобом ЗОРАНА

и ДУЛЕ ВАНЕВСКИ с

породицама

(32(189905)

Последњи поздрав драгој куми

СЛАЂИ

од кума БИДА с породицом

(43/189939)

После кратке и тешке болести преминула

је наша

СЛАЂАНА ПЕТРОВ
рођ. Илић

1965–2015.

Наша вољена преминула је 14. фебруара,
али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: мајка ЈОВАНКА, отац
ТРИПКО, супруг САША, ћерка АЊА, син

АЛЕКСА, сестра ГОСПАВА, 
зет СЛОБОДАН и сестричине 

МАША и СОФИЈА

(43/189941)

ХВАЛА!

Речи захвалности су ма-

ле за све оно што је ура-

дио начелник ОРЛ оде-

љења панчевачке Бол-

нице др Вељко Божић

са својим особљем.

Вечно захвалне

породице Илић, 

Петров и Пејчић.

(46/189942)

Последњи поздрав

СЛАЂИ

од кумова РУШКЕ 

и БОРЕ

(52/179949)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

СЛАЂАНИ 

ПЕТРОВ

Станари зграде у Боре

Станковића 3

(56/179961)

МИЛЕ ПОПОВ
Последњи поздрав брату од сестре СТАНКЕ 

с породицом

(59/189965)

МИЛЕ ПОПОВ
Последњи поздрав куму

МИЛЕТУ од породица

ВАРГА и АНТИЋ

(15/189875)

Последњи поздрав дра-

гом зету

МИЛЕТУ 

ПОПОВУ

од таште ТЕРЕЗЕ

(69/1789994)

Последњи поздрав дра-

гом

МИЛЕТУ 

ПОПОВУ

од свастике СЕКЕ, паше

СРЕТЕНА и МАРИЈЕ

(70/189995)

Последњи поздрав

СЛАЂАНИ ПЕТРОВ

од колектива Ауто-центра „Зоки”

(105/ф)

Последњи поздрав сна-

ји и ујни

СЛАЂАНИ 

ПЕТРОВ

Породица ПЕШИЋ

(107/190107)

Последњи поздрав колегиници, васпитачици

СЛАЂАНИ ПЕТРОВ
1965–2015.

ПУ „Дечја радост” Панчево
(109/Ф-263)

СЛАЂАНА 

ПЕТРОВ

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Последњи поздрав од

колегиница из вртића

„Чуперак”.

(132/190185)

15. фебруара, на Сретење, напустила нас је наша

драга

НАДА ШТОПУЉ
1941–2015.

Ништа више неће бити исто, али ће нам твоја

љубав давати снагу да наставимо даље.

Твоји: ћерка ОЛИВЕРА, зет ЗОРАН, унук 

БОРИСЛАВ, унука МИЛИЦА, 

заова ЈУЦА и прија НОВКА
(79/190010)

НАДА 

ШТОПУЉ

Последњи поздрав 

драгој Нади 

од ДУЛЕТА, ЈАДРАНКЕ,

ДЕЈАНА и ДАМИРА 

с породицом

(55/179960)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и

пријатеље да је 15. фебруара 2015, у 74. години,

преминула наша драга

НАДА ШТОПУЉ
рођ. Милутинов

Живећеш вечно у нашим срцима, увек вољена и

никада непрежаљена.

Ожалошћени син БРАНИСЛАВ и снаја ДЕЈАНА
(80/190011)

Последњи поздрав прији

НАДИ 

ШТОПУЉ

од ДРАГАНЕ и деце из

Хамбурга и породице

ДЕДОВИЋ 

из Подгорице

(81/19012)

НАДА 

ШТОПУЉ

Последњи поздрав од

комшија 

у Ослобођења 2.

(82/19013)

ГРОЗДА 

УРОШЕВ
22. II 2014 – 22. II 2015.

Има нешто што не уми-

ре, а то су љубав и сећа-

ње на тебе. 

Унука АНЂЕЛА, унук

ДУШАН, ћерка 

МИРЈАНА и зет ЖЕЉКО

(65/1789976)

Последњи поздрав другару

ЈОСИПУ 

ВИДОВИЋУ
од КРЧЕ и ЖЕЉКЕ

(34/189909)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Наш 

ВАСИЛИЈЕ ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2015.

Десет година је прошло. Остала су сећања на да-

не среће и твој лик као наш завет.

Породица
(73/189999)

Већ је прошло годину дана откако нас је

напустио наш

ВЕЛА

Увек присутан у мислима с најлепшим

успоменама. 

БАТА и ВАЊА с децом

(83/190018)

Вечна љубав и сећање на тебе

ФРИДРИХ ВИГ
1938–2008.

Твоји најмилији: КАТАРИНА, МИХАЈЛО, 

ИВАНКА и САЛЕ
(84/190021)

Мој брат

ВАСИЛИЈЕ 

ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2015.

Десет година је прошло

од Твог одласка. Много

нам недостајеш.

Твоја сестра РУЖИЦА с

породицом

(89/190032)

У суботу, 21. фебруара 2015, у 11 сати,

окупићемо се на Старом православном

гробљу како би дали годишњи помен на-

шем драгом

ВЕЛИМИРУ ВЕЛИ 

ГЕРСТНЕРУ
1933–2014.

Његове унуке МАРТИНА и НИКОЛИНА,

снаја ВАЛЕНТИНА и син БОЈАН

(94/190049)

У суботу, 21. фебруара

2015. године, у 10 сати,

на гробљу Котеж, даваће-

мо шестомесечни помен

БОРИСАВУ 

СТАНИЋУ
Хвала ти за све!

Твоја ћерка ГОРДАНА
СТАНИЋ и унука 

СНЕЖАНА, као и унук
ВЛАДИМИР

(5/189844)

Годишњи помен

БРАНКО 

ДЕЛИЋ
1947–2013.

И послије двије године
нека те у тишини вјеч-
ног мира прати наша
љубав јача од заборава!

Супруга, мајка и ћерка
с породицом

(99/190072)

19. фебруара, у 12 сати,
на Новом гробљу, дава-
ћемо четрдесетодневни
помен нашем супругу,
оцу и брату

САВИ 

ШКУНДРИЋУ

1945–2015.

Породица ШКУНДРИЋ

(100/190073)

СЕЋАЊЕ

ВУКОМИР 

ЛАЛИЋ

1945–2013.

С љубављу породица

(101/190082)

22. фебруара навршава

се пет година од смрти

ЈАНКО 

СТОЈАНОВСКИ

После твог одласка не-

мам снаге ни воље да

идем даље и знам да ми

више никад неће бити

боље – толико је туге у

мени и мом срцу.

Супруга КАТИЦА

(103/190090)

Вољена наша Рада

ДРГОСЛАВА 

БОЖИЋ

26. II 2014 – 2015.

живи у нашим мислима

и срцима.

ИВАНКА, ФЕРИ, 

ЛИДИЈА и мајка

(112/190133)

Четрдесетодневни по-
мен даваћемо у суботу,
21. фебруара, у 11 сати,
на гробљу у Омољици.

СТЕЛУЦА 

ПОПОВИЋ

рођ. Фара

Син МИРЧЕ с породи-

цом, унуци и праунуци

(113/190136)

Годишњи помен

ВЕЛИКИ 

СТАНКОВИЋ
21. фебруара 2015, на
брестовачком гробљу.
Хвала ти на свему. Увек
ћеш бити у нашим ср-
цима и мислима.
Супруг АНТОНИЈЕ, син
ИВИЦА и снаја МИЛКА

(68/189990)

21. фебруара 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж,

даваћемо годишњи помен нашој драгој

ДРАГОСЛАВИ БОЖИЋ
1942–2014.

НИНА
(116/190143)

„ПАНЧЕВАЦ”
телефон:

013/301-150

Прошле су три године откад није с нама наш тата

РАДИЧ РАША РАДИЧЕВИЋ 
1941–2012.

Много нам недостаје.
ЦОКИ и НЕНА

(122/190153)

БЛАГОЈЕ 

МАРИНКОВИЋ

1998–2015.

Син МИЛЕ, снаја 

МИЛИЦА и унука 

ЖАКЛИНА

(124/199163)

21. фебруара даваћемо шестомесечни помен

БЛАГОЈА ТРЕНГОСКИ ЧУПКО

Сваког дана нам све више недостајеш.

Супруга СНЕЖАНА, ћерка ВЕСНА, син ДУШАН,

син СПАСОЈЕ, ћерка ЈОВАНА и ташта МИРА
(125/190170)

21. фебруара навршава се
шест година откако није с
нама

ЧЕДО

МАРЈАНОВИЋ
1937–2009.

Чувамо те од заборава.
Твоји унуци: ИВА, 
МИЛИЦА, ИНЕС и 

МИХАЈЛО, супруга 
РАДА, ћерка МАРИЈАНА,

зет НИКОЛА, снаја
ДРАГИЦА и син МИШО

(126/190153)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ 

ПАНТИЋ

25. II 2002 – 25. II 2015.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

Твоји најмилији

(128/190177)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ДРАГОСЛАВУ БЕЛАНОВУ

Радници „ХИП–Азотаре” КАН
(72/189998)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ 

БЕЛАНОВУ

с поштовањем 

и љубављу кум 

ЈОВАН КОМАНОВ 

с породицом

(93/190048)

Преминуо је наш вољени

ДРАГОСЛАВ БЕЛАНОВ
1952–2015.

Сахрањен је 16. фебруара 2015, у Баваништу.

Вољени не умиру, остају у срцима најдражих да

губитак буде подношљивији.

Твоји најмилији: ВЕСНА, МАЈА, ЈАСМИНА, 

МИКИ, СЛАЂА и ДАЈАНА
(120/190150)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Онколошком одељењу Опште болнице Панчево,  

докторкама Верици Милић Савић, Соњи Вјетров и Да-

ници Коковић, као и свим сестрама са Онкологије, же-

лимо да изразимо неизмерну захвалност за лечење,

професионалност и несебичну помоћ у томе да дуга и

тешка болест и сам губитак буду достојанствени и до-

стојни човека.

Неизмерно захвална породица Беланов

(121/190152

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима

од 8 до 13 сати
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„ПАНЧЕВАЦ”
телефон:

013/301-150

БУДИМИР 

ЋУРЧИЋ

20. фебруара навршава-

ју се две године од смр-

ти нашег вољеног су-

пруга и оца.

Најмилији

(24/189894)

У четвртак, 19. фебруара 2015, у 10.30, на Новом гробљу, одржаће-

мо четрдесетодневни помен нашем

БРАНКО ЦВЕТАНОВИЋ
1938–2015.

Његови најмилији: супруга ЦВЕТАНКА, ћерка ДРАГАНА, 

син ЗОРАН, унуци МАТЕЈА, НОВАК и МАЈДА и сестре ДУШАНКА

и НЕВЕНКА

(25/189896)

СТЕВИЋ

МИЛОРАД                       ПЕРСА
1937–2004. 1937–2007.

Заувек у нашим срцима.
Ћерка ЗЛАТА и унука НАТАША

(26/189897)

АЛЕКСАНДАР 

ЧИНИЋ

2007–2015.

Прошло је осам година,

а ти ниси с нама.

Твоја породица

(27/189838)

Уморни сине мој

ЗОРАН ЋУКОВИЋ
20. II 1957 – 20. II 2015.

Уместо честитке за 58. рођендан, почивај у миру!

С болом у срцу и сузама док је жива мајка 

ВОЈИСЛАВА
(28/189900)

Двогодишњи помен

АЛЕКСАНДАР СТАМЕНКОВИЋ

АЦА
25. II 2013 – 25. II 2015.

Утехе нема, заборав не постоји. Остаје туга и не-

избрисив бол. Док год живимо, ти ћеш живети с

нама.

Сека, мама, тата, баба и деда
(39/189924)

21. фебруара 2015, на

Новом гробљу, даваће-

мо шестомесечни помен

ЉИЉАНИ 

СТОЈАДИНОВ

Њени најмилији: 

супруг ИШТВАН, деца

БОЈАНА, ДЕЈАН, ВЕРА,

АЛЕКСАНДРА 

и ЛИДИЈА, зетови 

МАЦЕ, ДЕЈАН и ВЛАДА

и унуци БОГДАН, 

ЛАНА, АЛЕСА 

и ХЕЛЕНА

(41/189932)

24. фебруара 2015, у 13.30, на Старом православ-

ном гробљу, дајемо четрдесетодневни помен на-

шој 

ЗОРКИ ЈОВАНОВ

Ожалошћени: ћерка ДУШКА, зет ЛАЗАР 

и породица ЦВЕТАНОВИЋ
(47/189943)

СТИПАН ТОМАШИЋ
20. II 2010 – 20. II 2015.

Сећања не бледе, успомене остају. Чувамо те од забо-
рава.

Твоја породица

(54/189953)

Инж. САВА ДОМОШЉАН
1926–2014.

Прошла је година откако си нас напустио.
Твоја супруга ВАЛЕРИЈА, син СТЕВАН, унук ИВАН и

снаја ЗОРИЦА

(62/189969)

21. фебруара 2015, у 13

сати, на Новом гробљу,

одржаћемо шестоме-

сечни помен нашем во-

љеном

ДРАГНУ 

СОВИЉУ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруга НАТАЛИЈА 

с децом и унуцима

(61/179967)

21. фебруара 2015, на

Новом гробљу, обеле-

жићемо годину дана от-

како нас је напустио

наш

АНЂЕЛКО 

ЂЕЛА 

СТАНЧУЛ

Поносни смо што смо те

имали, а тужни што ви-

ше ниси с нама.

Супруга МИЛЕНА, син

ГОРАН и ћерка МАЈА с

породицама

(63/189970)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

недељу, 22. фебруара 2015, у 12 сати, на Новом

гробљу, давати годишњи помен нашој драгој

ЈЕЛЕНИ СТЕФАНОВИЋ
1936–2014.

С тугом и болом чувам успомену на тебе.

Син МЛАДЕН с породицом
(67/189986)

СЕЋАЊЕ

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ
2013–2015.

Иза нас су остале две тужне године и лепо

сећање на тебе.

Породице БАЊАЦ и ПЈЕВИЋ

(71/189997)

22. фебруара навршавају се две године од смрти

нашег драгог супруга, оца и деде

ЛАЗАР МРДАЉ

С љубављу и поносом чувамо успомене на тебе.

Твоја супруга МАРИЈА, ћерка СЛАВИЦА и син

ЗОРАН с породицама
(74/190000)

МИЛУША ЈОВАНОВИЋ
2001–2015.

Бол за тобом не престаје.

ЦАЛЕ и КРСТА ЈОВАНОВИЋ

(75/190001)

Годишњи помен 21. фе-

бруара 2015.

ЛАЗАР 

НОВЕСКИ

1945–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(78/190005)

Девет година туге и бола за нашом вољеном

СЛОБОДАНКОМ БОБОМ

Родитељи МИРЈАНА и ДАНЕ

(23/18891)

ЉИЉАНА 

ЛОЗАНОСКИ
19. фебруара 2015, у 10

сати, дајемо четрдесе-

тодневни помен нашој

вољеној.

Супруг ЖИВКО 

и синови ДРАГАН 

и ГОРАН с породицом

(13/189859)

У четвртак, 19. фебруа-
ра 2015, у 11 сати, на Ка-
толичком гробљу, у Пан-
чеву, даваћемо четрде-
сетодневни помен на-
шем драгом

РАДЕТУ 

МИЛОШЕВИЋУ
Ожалошћени синови

МИЛАН и БРАНИСЛАВ
с породицама

(77/190004)

1. марта навршава се

годину дана од смрти

нашег пријатеља

ЛАЗАРА 

НОВЕСКОГ
1945–2014.
из Јабуке

С поштовањем Лази
пријатељ ЈЕФТА и прија

СТОЈНА из Јабуке

(115/190175)
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СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Р. ФОРГО 

БАНЕ
20. II 1984 – 20. II 2015.

Био си нам прва и највећа радост, а вечна

туга. Успомене и љубав остају заувек.

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(1/189401)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН 

ДЕСПОТОВИЋ

2009–2015.

Чувамо те у нашим ср-

цима.

Твоја супруга ИРЕНА 

и син УГЉЕША

(2/189461)
ГОРАН 

ДЕСПОТОВИЋ

Туга за тобом је вечна.

Твоја мајка РАДА

(3/189461)

19. фебруара 2015. на-

вршавају се две године

откад није с нама

ЂУРО ГАЈИЋ

1928–2013.

Заувек у сећању.

Породица ГАЈИЋ

(4/189677)

У суботу, 21. фебруара, даваћемо полугодишњи помен

ИЛИЈА СТЕФАНОВ
1946–2014.

Твоји: ЈОВАНКА, ВЕСНА и унук ДАНИЛО

(6/189847)

У суботу, 21. фебруара, даваћемо годину дана

нашем драгом

БРАНИСЛАВУ 

НЕДЕЉКОВИЋУ

Супруга ДАНА
(8/189849)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ ИЛИЋ
2000–2015.

Време пролази, али не и сећање на тебе.

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА и ћерка

АЛЕКСАНДРА с породицом
(9/189851)

21. фебруара 2015, у 11.30, даваћемо годишњи

помен нашем драгом

ЂОРЂУ СЕКУЛОВСКОМ
1939–2014.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Супруга ЕЛИЦА, синови ЗОРАН и ЈОВАН, снаја

ЗОРИЦА и унук АЛЕКСАНДАР
(10/1789857)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН 

ДЕСПОТОВИЋ

2009–2015.

Чуваћемо успомену на

тебе.

Породица КОВАЧЕВИЋ

(11/189855)

25. фебруара је пет го-

дина откако није с нама

ЗАГОРКА 

ЂУКИЋ

Чувамо је од заборава.

Ћерка МИЛИЦА и син

ВАСА с породицама

(12/189858)

Сећање на оца

МИТА ЂОРЂЕВ 

ПЕТРОВ

1999–2015.

Сећају се: СНЕЖАНА,

БОЖАНА и ВЕРА 

с породицама

(14/189871)

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2015.

23. фебруара обележићемо годишњицу смрти нашег
драгог Душана.

Мајка ДРАГИЦА, брат МАРКО, снаја ИВАНА 
и братанци МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА

(17/189875)

У суботу, 21. фебруара 2015, у 12 сати, на Католичком

гробљу, одржаћемо шестомесечни помен

МУЈА БЕКРИЋ
1945–2014.

Супруга СЛАВКА с децом
(18/189882)

Прошло је четрдесет дана 

РАДОСНА КОВАЧЕВ

Парастос ће се одржати 24. фебруара 2015, у 11

сати, на гробљу Котеж.

Ожалошћен син ЖАРКО ДУМА
(189887)

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИБОР БОРА ЈАНКОВИЋ
23. II 2011 – 23. II 2015.

Успомену на њега чувају с љубављу супруга ЕВА

и ћерке ВАЛЕНТИНА и НАТАША
(20/189888)

23. фебруара 2015. навршавају се четири тужне

године откад није с нама наша вољена

СРБИЈАНКА МИКИЋ

Не постоји време које лечи бол и тугу. С пуно љу-

бави и поноса чуваћемо те од заборава.

Твоји најмилији: ћерка СВЕТЛАНА, унука 

МИЛАНА и супруг СЛОБОДАН
(31/189903)

У недељу, 22. фебруара, на војловачком гробљу,

одржаћемо полугодишњи помен нашем воље-

ном

МАРТОНУ ЂЕРФИЈУ

„На некој звезди што се гаси, ја тражим светло

које немам.”

Ћерка КРИСТИНА, супруга МИРА, сваја ИВАНА

и ташта ЈЕЛИЦА
(35/189930)

Сећање на вољену се-

стру

КАТИЦА 

ДУВАНЧИЋ

МИЛОСАВЉЕВИЋ

1942–2011.

Брат ДРАГАН

с породицом

(42/189935)

21. фебруара 2015, у 10.30, на Новом гробљу, да-

ваћемо једногодишњи помен нашој драгој мајци

СТАНИЦИ НИКОЛИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Син ЉУБОМИР и снаја МИЛКА 

с децом и унучићима
(44/189940)

Сећање на драге наше

ЦВЕТКОВИЋ

АНТОНИЈЕ КАТА         ДУШКО      СТАНИКА

1925–2014. 1927–1989.             1949–2002. 1951–1985.

Године без вас пролазе, али вас у срцима заувек носе 

и воле ваша деца с породицама.

(48/189944)

СЕЋАЊЕ

СТАНИЦА 

НИКОЛИЋ

Сећамо се увек ваших

топлих речи.

Кумови ДРАГАНА 

и МОМА

(95/190060)



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)

Постоји озбиљна опасност да ће
вас увући у неке интриге или по-
слове који могу донети законске
проблеме. Ма колико да вам је
потребна подршка породице,
пријатеља и партнера, овог пута
ће она изостати.

Новац полако стиже, и то већа
количина од планиране. Само
добро размислите како да га
правилно искористите. Љубав је
оно што вас мотивише, па се по-
трудите да слободно време по-
светите партнеру.

Шкорпије, ви никако да прона-
ђете прави кључ и отворите та
чаробна врата. Море вас неми-
ри, плашите се реализације сво-
јих жеља. Станите, дубоко удах-
ните и храбро напред. Срећа
прати храбре.

Многе Бикове, и заузете и сло-
бодне, погодиће стрелице љуба-
ви, па ће се понашати као да су у
трансу. Дајте себи на вољу неко-
лико дана, а онда се уозбиљите
да не будете губитник.

Близанци у браку и дужим ве-
зама проводиће више времена с
породицом и партнером, па ће и
сами себи бити непрепознатљи-
ви. То ће им добро доћи да се од-
море.

Завршите све давно започете
приче. Пред вама су лепи дога-
ђаји, али и гомила изазова који-
ма треба да одолите. Ма колико
вас партнер иритира, он вам је
велика подршка и снага.

Много сте се потрудили око
партнера, дали сте свој макси-
мум, а сада се зауставите. По-
светите се мало себи и својим по-
требама, нађите неки хоби. Ако
је нешто суђено, догодиће се.

Добре вести стижу једна за дру-
гом. Рашчистили сте са аветима.
Планирани пут се мало одлаже и
то ће вам добро доћи да учврсти-
те своју везу, одбаците све сум-
ње и потпуно се предате љубави.

Пустите срце да одлучи – оно
скоро никад не греши. Тренутно
вам свако размишљање доноси
више проблема него користи. У
журби можете направити неке
глупе грешке.

Превише сте обазриви у разго-
вору са особом која вам је заро-
била мисли. Бојите се да је пу-
стите у своје срце, па се непре-
стано претрпавате послом. Буди-
те отворенији, то је можда љубав
вашег живота.

Неке Девице ће коначно донети
битне одлуке у вези са својом по-
родицом и родбином. Ако реша-
вате стамбено питање, ово је до-
бар тренутак да се о свему де-
таљно распитате.

Партнер вас подржава у свему,
али вама, као и увек, нешто не-
достаје. Као да се бојите да се
опустите и препустите. Повољни
су аспекти ако планирате проши-
рење породице. Будите позитив-
нији.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
9. јануара: Леу – Маја Цвијан и Слбоодан Гладанац; 19. јануара: Јовану – Сања

Николић и Немања Буљугић; 25. јануара: Дарију – Верица Ђорђевић и Борко Ка-

начки; 26. јануара: Калину – Милена Медаковић и Дарко Мито, Анђелу – Ивана

Шајн и Ненад Новаков; 27. јануара: Теодору – Јелена и Борис Димитриески, Лану

– Драгана и Драган Максић; 28. јануара: Ксенију – Марина и Димитрије Керчов,

Невену – Јелена Редић Грујић и Зоран Грујић; 29. јануара: Дуњу – Сузана и Ненад

Обрадовић; 30. јануара: Ивану – Маја Шајн и Дејан Ника;  2. фебруара: Риму –

Мирослава и Ман Салех, Тару – Ванеса и Дарко Мелиш, Емили – Александра Стан-

чуљ и Бранислав Лушић; 3. фебруара: Софију – Сања и Срђан Жалац. 

Добили сина
9. јануара: Нуо – Li Jingjing i Li Chen; 11. јануара: Алена – Каролина и Владимир

Хорњачек; 14. јануара: Михајла – Славица Недељков и Ненад Думитрашку; 17. ја-

нуара: Алексеја – Наташа Мијатов и Јосип романов; 18. јануара: Марка – Јелена

и Божидар Станишић; 23. јануара: Филипа – Сузана Марковић;  26. јануара:

Александра – Тијана и Милан Андрејић; 28. јануара: Филотеја – Маријана Фара и

Игор Тодоровић; 29. јануара: Милоша – Снежана и Душан Пантић; 31. јануара:

Страхињу – Јована и Бошко Томић; 1. фебруара: Немању – Вида и Небојша Сто-

шић;  2. фебруара: Луку – Данијела Квргић Ђекић и Петар Ђекић, Виктора – Ми-

лијана и Вељан Илијевски, Лазара – Бојана Вујаклија и Игор Ставревски; 4. фе-

бруара: Тадију – Јелена Брајковић и Душан Познан.

ВЕНЧАНИ

7. фебруара: Александра Вучуревић и Жељко Ћириковачки, Сандра Јанковић и Марин-

ко Миловановић, Јелена Ићелић и Душан Рунић, 12. фебруара: Анита Гојковић и Виктор

Варга, Александра Ангеловски и Ставре Цветановски, Сања Оџић и Дејан Грујић.

УМРЛИ

5. фебруара: Зора Ивковић – 1932, Павел Греоњанац – 1946, Гојко Миловац –

1969; 6. фебруара: Милош Вулетић – 1945, Драгомир Марјански – 1931, Аурора

Велић – 1938, Јована Живков – 1953; 7. фебруара: Гордана Несторовски – 1959,

Марија Томашевић – 1925, Душан Булајић – 1940, Станко Мишљеновић – 1931,

Милла Крнић – 1932, Предраг Џунић – 1930, Милан Рабљеновић – 1949, Драгослав

Јовчевић – 1926; 8. фебруара: Радмила Младеновић – 1921, Виора Дражилов –

1932, Љубомир Ћирић – 1930, Јованка Дубљанин – 1960, Стеван Илић – 1960; 9.

фебруара: Никола Кнежевић – 1934, Олга Русован – 1948, Тихомир Стојоски –

1936, Новица Здравковић – 1959, Драгољуб Петровић – 1947; 10. фебруара: Бран-

ко Кнежевић – 1931, Илија Мокан – 1949, Јаворка Барта – 1944, Никола Савић –

1957, Ђорђе Алимпић – 1935; 11. фебруара: Јосип Видовић – 1978, Ненад Недељ-

ковић – 1965, Софија Јожика – 1923, Раде Стојаковић – 1947, Антал Бардуц – 1932;

12. фебруара: Пера Каначки – 1934, Олга Есих – 1956, Ева Марко – 1930.

РЕШЕЊЕ – Магични лик 6 х 8: подварак, одрадити, Ивановић, Радо-

јица, кривичар, затицати. Стиховни анаграми: мигрена, квинтал.

Анаграм: Квиз „Потера”. Коњићев скок:Море, Марко, не ори друмо-

ва! / Море, Турци, не газ’те орања! Укрштени слогови: билетарница,

Дега, шаре, лимар, ви, Устиколина, до, нико, лира, ватра, намештати

се. Испуњаљка: проспект, посланик, Моравија, Превлака, Мојковац,

домовина (коначно решење: СЛАВКО ПАВЛОВ).

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

Слогови: ВА, ВА, ВИ, ВИЋ, ДИ, ДО, ЗА, И, ЈИ, КРИ, НО, ОД, ПОД, РА, РА,

РАК, ТИ, ТИ, ТИ, ЦА, ЦА, ЧАР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. врста јела од купуса, 2. обавити свој посао, 3.

српска тенисерка (Ана), 4. наше мушко име, 5. стручњак за кривично право, 6.

налазити некога на одређеном месту.

1 2 3 4 5 6
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МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

АНАГРАМ

БОЛИ ГЛАВА

Што данас НЕ ИГРАМ

није моја воља,

спопала ме нека

јака главобоља.

МЕРА ЗА ТЕЖИНУ

ВЛАТКИН дечко,

мушка сила,

диже терет

од сто кила.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ВОДОРАВНО: 1. место за продају позоришних улазница, 5.

француски сликар (Едгар), 6. орнаменти, 7. један занатлија, 9.

место у БиХ, 11. ниједна особа, 12. жичани музички инстру-

мент, 14. пламен, огањ, 16. смештати се, заузимати место.

УСПРАВНО: 1. суд за интимну хигијену жена, 2. људи који се

строго држе закона (лат.), 3. удубљење у зиду, 4. империја, 8.

италијански проналазач (Гуљермо), 9. долина између брегова,

10. тријумфовати, 13. део тела, 15. пројектовани правци путева

или пруга.
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5 6

7 8

9 10

11

12 13 14 15

16

1

2

3

4

5

6

ИСПУЊАЉКА
Слогови: ВАЦ, ВИ, ВИ, ВЛА, ДО, ЈА,

КА, КО, МО, МО, МОЈ, НА, НИК, ПО,

ПРЕ, ПРО, РА, СЛА, СПЕКТ.

ВОДОРАВНО: 1. робни рекламни

летак (стр.), 2. члан парламента, 3. ита-

лијански писац (Алберто), 4. полуостр-

во на улазу у Боку которску, 5. град у

Црној Гори, 6. отаџбина.

Уколико правилно решите ову испу-

њаљку, слова у усправним колонама

обележеним кружићима даће вам

име и презиме познатог панчевачког карикатуристе и дуго-

годишњег новинара „Панчевца” (аутопортрет на слици).

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете

добити два стиха из епске народне песме „Орање Краљеви-

ћа Марка”.

ГАЗ’- МАР- -РЕ, -РИ О-

МО- ДРУ- -ТЕ -РЕ, ТУР-

-КО, НЕ -ВА! -РА- О-

-МО- -ЊА. НЕ -ЦИ, МО-

ЕМИСИЈА РТС-а

„ЗЕКА”  ПРОТИВ  ...
... трагача.



Првопласиране и другопла-
сиране у такмичењу за инду-
стријску сланину биле су само-
сталне занатске радње „Бурјан”
и „Плави Дунав” из Панчева, а
на трећем месту се нашло „По-
дунавље” из Беочина.

Марија Ђуришић, продавац
на штанду СЗР-а „Бурјан”, ре-
кла је да се та фирма на „Сла-
нинијади” представља већ
двадесети пут и готово сваке
године добије неку награду.
Иако је криза све већа, посе-
тилаца не мањка. Поред сла-
нине, најбоље иду печеница и
домаћа кобасица, која је овог
пута коштала двадесет одсто
мање него у редовној продаји.

Напослетку, такозвану нај-
дебљу сланину имао је Нико-
ла Дотлић из Качарева, а ње-
гов суграђанин Миле Фили-
повски добио је награду за
сланину од мангулице.

И Словенци се „замастили”
Четири дана у Качарево су се
сливале бујице људи, како би
на неколико стотина штандо-
ва пазарили сланину и друге

„шпеције”, као и широк асор-
тиман разне робе. Хит је било
месо од поменуте мангулице,
а ништа мање нису били зани-
мљиви ни кајмак, сушена ди-
вљач, лицидерска срца...

Колико је Качаревцима ва-
жна „Сланинијада”, могу до-
чарати следећи подаци: пре-
ма речима организатора, од-
рађене су три до четири хиља-
де дневница за све врсте по-
слова, остварено је око хиља-
ду ноћења, а грубо се проце-
њује да је селом продефило-
вало не мање од педесетак хи-
љада људи (међу којима и два
аутобуса веселих Словенаца)
расположених да потроше ко-
ји динар.

А цене?! За неког, богме,
папрене, нарочито под шатра-
ма, а за неког и приступачне –
пре свега последњег дана, ка-
да се роба обично распродаје,
па је било могуће наћи кило-
грам чајне за петсто динара
или два и по килограма од-
личне домаће за „црвену”...

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/са-

гласна сам да текст рецепта
и фотографију јела има-

те право да користите и
објављујете без про-
сторног и временског
ограничења и у свему
према својим потре-

бама”.
Све то пошаљите на

адресу recepti@pance-
vac-online.rs или поштом

на адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назнаком: „Избор нај-
лепше торте Панчева”.

Уколико објавимо ваш рецепт и фо-
тографију, то значи да сте ушли у
ужи избор за победника месеца и
да имате шансу да освојите вредан
поклон. Најбољи аутор торте за
фебруар, кога ће одабрати профе-
сионални декоратери из посласти-
чарнице „Голуб”, освојиће ЦД за
украшавање торти и модле за
фондан и чоколаду.

На крају читавог избора између по-
бедника сваког месеца одабраћемо
троје најбољих, којима ће припасти
следеће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са
дуготрајном дресир кесом од им-
прегнираног платна са шест метал-
них наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих
цветова и букета с књигом у пуном
колору која садржи упутства за из-
раду и

11..  ммеессттоо – комплет целокупног ала-
та за украшавање торти и израду де-
корација за торте, који садржи 177
делова.

Ове заиста вредне поклоне о који-
ма сваки талентовани посластичар
сања обезбедио је „TorteCo Shop”.

Четвртак, 19. фебруар 2015.
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ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ОСМА „НАЈМАСНИЈА” МАНИФЕСТАЦИЈА

СЛАНИНА – КАЧАРЕВАЧКИ АНТИБИОТИК ЗА СВЕ БОЉКЕ

је холестерола у морским
плодовима него у домаћој
сланини, а одао је и једну
„шампионску” тајну – први
дим који се пушта на месо је
од ватре упаљене старим др-
ветом винове лозе.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Током протеклог викенда бе-
лосветски гурмани су поново
опсели Качарево – светску пре-
стоницу мрсних „шпеција”.

„Сланинијада” се одвијала,
као по обичају, четири дана –
од четвртка до недеље, 15. фе-
бруара, када је у вечерњим ча-
совима спуштена завеса на
овогодишњу најмаснију ма-
нифестацију можда и на ку-
гли земаљској.

Отварање двадесет осме
„Светске сланинијаде” одржа-
но је у четвртак, 12. фебруара,
у спортској хали. Након под-
сећања на историјат претече
бројних гастротуристичких
манифестација на овим про-
сторима саветник градона-
челника Панчева за социјал-
на питања Ненад Шалетић је
у име организатора поздравио
госте и озваничио почетак
овогодишње „Сланинијаде”.
Чуло се да Качаревци најви-
ше воле сапуњару, белу а де-
белу, коју су користили и као
антибиотик широке употребе,
нарочито за време бербе.

Дим од лозе
Уследило је проглашење нај-
боље сланине у неколико кате-
горија, а пристигле узорке, ко-
јих је било 187, оцењивао је
стручни жири. Тако је у конку-
ренцији за најквалитетнију до-
маћу сланину, испред Качаре-
ваца Лазара Вуковића и Миха-
ила Угреновића, тријумфовао
Иван Ћулибрк из Новог Села.

Славодобитник суши месо
откад зна за себе, у чему му
помаже цела породица. До
пре неку годину узгајали су
само по неколико свиња, а са-
да се у оборима ових Новосе-
љана нађе и по десетак товље-

Најбољу занатску сланину
је направио СЗР „Брковић”
из села Качер код Ужица, а
иза њега су се нашли Узди-
нац Данијел Уца и Душан
Стојановић из Мачката. Ми-
лија Брковић из победничке
фирме, која се бави произ-
водњом златиборских специ-
јалитета, каже да стоку сами
узгајају и обрађују, као и да
се њихова сланина разликује
од „равничарске” и по изради
и по квалитету; суши се бар
четрдесет пет дана и у себи
има више меса него масноће.
Ово им је четврти пут да до-
лазе на качаревачку фешту, а
прошле године су освојили
друго место. Старији Брко-
вић додаје да има купаца и
да се сва роба распрода. Ове
године су цене производа ни-
же него лани, али закуп
штанда је остао немалих
50.000 динара.

ППооббеедднниикк  ззаа  

ффееббррууаарр  ооссввоојјиићћее  

ЦЦДД  ззаа  ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии  

ии  ммооддллее  ззаа  ффооннддаанн  ии

ччооккооллааддуу

ППЛЛААЗЗММАА ТТООРРТТАА

У посуду сипати 500 г плазма кекса и 200 г шећера у
праху. У ту смесу додати два децилитра „фанте” и је-
дан маргарин умућен са два жуманцета.

Све лепо умесити. По потреби додати још мало плазме
да би се добила чврста маса за обликовање жељеног
предмета.

Украсити по жељи.

ника. Интересантно је да
Иван, који је срчани боле-
сник, своју бољку регулише
сланиницом, и то у садејству
са орасима, чему увек претхо-
ди и једна љута. Иван је изнео
интересантан податак – више

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА ООВВУУ ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Мир-
јана Степанов из Панчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за фебру-
ар. Мирјана, честитамо!



давали су много проблема Ви-
зури. Одлична је била Нико-
лина Ашћерић, која је имала
пет успешних блокада, а рас-
положене за игру биле су и
Нина Коцић, Јелена Лазић и
Катарина Симић.

Најнеизвесније је било у
другом сету, који је Визура
добила с 25:21, али после тог
дела утакмице на терену као
да је постојао само један тим
– онај из Београда. Шампион-
ке су додале гас, па су лако,
без великих проблема, стигле
до тријумфа.

Како било, Динамо се у
дуелу против лидера Супер-
лиге није обрукао. Показао
је да може да се носи и с нај-

јачим екипама, а млади са-
став панчевачких „лавица”
само је потврдио да има ква-
литет и да, уколико остане
на окупу, може још много
тога да пружи.

До краја регуларног дела
шампионата у Суперлиги
остала су још два кола. Пан-
чевке и даље заузимају шесто
место на табели, са 23 бода и
скором од осам победа и исто
толико пораза. Наредног ви-
кенда неће бити првенстве-
них искушења, јер је на про-
граму финални турнир Купа
Србије на Убу, а потом, 28.
фебруара, у Халу спортова на
Стрелишту долази суботички
Спартак. После тог дуела „ла-

СПОРТ34
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЛИДЕР ИПАК ПРЕЈАК
Визура оправдала
улогу фаворита

Предстојећег викенда
Куп Србије

Утакмицама шеснаестог кола
прошлог викенда је наставље-
на првенствена трка за бодове
у Суперлиги Србије за одбој-
кашице. После три узастопна
тријумфа панчевачке „лави-
це” су на програму имале го-
стовање у Београду и мегдан с
најбољим тимом у нашој зе-
мљи – Визуром. Шампионке
су и пре почетка овог дуела
важиле за апсолутног фавори-
та, али Динамо у главни град
није отишао с белом заста-
вом. Ипак, после нешто више
од сат времена игре тријум-
фовао је у овом тренутку бољи
тим: Визура–Динамо 3:0, по
сетовима 25:17, 25:21 и 25:9.

Тренер Александар Влади-
сављев на располагању је
имао екипу у саставу: Нико-
лина Ашћерић, Јелена Лазић,
Катарина Симић, Нина Ко-
цић, Милена Спремо, Наташа
Божић, Јелена Петров, Јелена
Новаковић, Катарина Петро-
вић, Сања Ђурђевић, Драгана
Марковић и Александра Вла-
дисављев.

У прва два сета „лавице” су
пружиле достојан отпор фа-
вориту. Играле су веома хра-
бро, без превеликог респекта
према најбољем саставу са
ових простора, а такав однос
према игри одражавао се и на
резултат. Солидна игра у по-
љу, добра организација напа-
да те прилично чврст блок за-

вице” имају још утакмицу у
Лајковцу, а баш тај меч, про-
тив Железничара, одлучиће
ко ће са шестог места отпоче-
ти надметање у плеј-офу.

Одбојкаши старчевачког
Борца прошлог викенда нису
имали првенствена искушења
пошто је у Новом Саду одржа-
но финале Купа Србије у му-
шкој конкуренцији, у којем је
тријумфовала домаћа Војво-
дина.

Наредног викенда се наста-
вља трка за бодове у Првој ли-
ги, а момци које с клупе пред-
води Марко Симијоновић го-
стоваће у Старој Пазови, где
ће одмерити снаге с домаћим
Јединством.

Делегација Кајакашког са-
веза Србије, у саставу Мир-
ко Нишовић (председник),
Мирослав Алексић (спорт-
ски директор) и Добросав
Симовић (технички секре-
тар), посетила је прошле не-
деље Кајак-кану клуб Пан-
чево.

Циљ тe пoсeтe биo je
упoзнaвaњe прeдстaвникa
клубa сa стрaтeгиjoм дaљeг
рaзвoja овог спoртa у нaшoj
зeмљи, кao и с плaнoм
oснивaњa и рaзвoja кajaкaш-
ких цeнтaрa у Србиjи, a
упрaвo сe ККК Панчево, пo

oцeни спoртских стручњaкa
из КСС-а, нaлaзи нa тoj
„мaпи”. Tрaдициja дружине
из нашега града, унутрaшњa
oргaнизaциja клуба и људски
рeсурси допринели су да
челници поменутог савеза
препознају Панчево као је-
дан од центара овог спорта у
Србији.

Упрaвa ККК-а Панчево из-
рaзилa је зaдoвoљствo због
укaзaнoг пoвeрeња, a зajeдни-
чки стaв је дa, уз подршку ло-
калне самоуправе, пoстoje oд-
лични прeдуслoви зa oствa-
ривaњe свих циљeвa.

кojoj je jeдaн oд гoвoрникa биo
и српски aс, изнeти су и
пoдaци o глeдaнoсти Свeтскoг
шaмпиoнaтa туринг aутoмo-
билa. Нaимe, брoj тeлeвизиj-
ских стaницa кoje ширoм свe-
тa прeнoсe трке пoрaстao je сa
111 нa 148 милиона, a прeкo
мaлих eкрaнa тркe je прaтилo
650 милиoнa глeдaлaцa, штo
Свeтски шaмпиoнaт у aутoмo-

билизму чини глeдaниjим и
oд „Фoрмулe 1”.

– Кaдa знaм дa мe пoрeд
мojих вeрних фaнoвa, с кojи-
ма свaкoднeвнo кoмуници-
рaм прeкo друштвeних мрe-
жa, глeдa joш 650 милиoнa
људи, тo свaкaкo мoрa дa
ми будe дoдaтни вeтaр у
лeђa, aли и пoдстицaj дa сe
joш вaтрeниje бoрим зa бoje

ПРВИ ТЕСТ ПРЕД ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ У СВЕТСКОМ ШАМПИОНАТУ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ДУЦА МЕЂУ ОДАБРАНИМА
Наш суграђанин Душaн Бoр-
кoвић је током недеље бoрa-
вио у Бaрсeлoни, гдe су сe
oкупили сви вoзaчи и прoиз-
вoђaчи „хoндe”, „ситрoeнa” и
„шeврoлeтa”, који су учество-
вали на првом званичном те-
сту пред почетак нове сезоне
ФИA Свeтскoг шaмпиoнaтa у
aутoмoбилизму. Нису прису-
ствовали само представници
нове „лaде”, јер се joш увeк
спрeмajу нa стaзи „Пол Ри-
кар” у Фрaнцускoj. 

– Дрaгo ми је штo сaм пoнoвo
дeo ове вeликe пoрoдицe. Си-
гурнo ћу имaти мнoгo мукa дoк
будeм нaучиo свe нeoпхoднo o
нoвoм aутoмoбилу, aли врeднo
рaдим нa тoмe и рaдуjeм сe
учeњу. Убeђeн сaм дa je oвo
вeлики кoрaк нaпрeд у мojoj
кaриjeри. Oвa сeзoнa ћe бити joш
jaчa oд прeтхoднe jeр ћe сe
нaдметати и такви асови као што
је Стeфaнo Д’Aстe, a и кинeски
вoзaч Ma ћe учeствoвaти цeлe сe-
зoнe – рeкao je Бoркoвић.

Нa звaничнoj кoнфeрeнци-
jи зa мeдиje у Бaрсeлoни, нa

EВРOПСКИ КУП ЗA КAДETE

ОДЛИЧНИ МАЛИШАНИ

АЛЕКСИ ТИТУЛА, 
БОЈАНА ВИЦЕШАМПИОНКА

ДEЛEГAЦИJA КСС-а БОРАВИЛА

У НАШЕМ ГРАДУ

ПАНЧЕВО – КАЈАКАШКИ ЦЕНТАР

свoje зeмљe и грaдa Пaнчeвa
– додао је наш ас.

Нajбoљи српски aутoмoби-
листa испрoбao je свojу нoву
„хoнду” нa стaзи близу Mилa-
нa. Тo je jeдини тeст кojи ћe
Бoркoвић имaти прeд први
тркaчки викeнд, 7. и 8.мaртa,
у Aргeнтини.

Нajвишe врeмeнa Душaнoв
тим je пoсвeтиo пoдeшaвaњу
пoзициje сeдиштa нajвишeг
aутoмoбилистe нa свeту.

– Врлo сaм зaдoвoљaн пoслe
првих неколико кругoвa. Нajви-
шe смo рaдили нa пoдeшaвaњу
пoзициje сeдeњa, кoja joш увeк
ниje идeaлнa. Moj тим нaпoрнo
рaди нa рeшaвaњу тoг прoблeмa,
али, нажaлoст, првe двe тркe ћу
сигурнo вoзити с лoшиjoм пoзи-
циjoм. Ипак, нaдaм се дa ћeмo уз
oдoбрeњe ФИA штo прe нaћи
нajбoљe рeшeњe. Зaсaд мe jaкo
бoлe лeђa, прeвисoкo сeдим и
трнe ми лeвa нoгa кaдa вoзим –
рeкao je Бoркoвић пoслe тeстa у
Итaлиjи.

Нова сезона у WTCC-у по-
чиње трком у Аргентини.

У хали Новосадског сајма
прoшлог викeндa је oдржaнo
jуниoрскo Првeнствo Србиje у
двoрaни. У веома јакој конку-
ренцији АК Динамо се пред-
ставио са два такмичара.

И овог пута најуспешнија је
била Зoрaнa Бaрjaктaрoвић, која
се надметала у дисциплини 60 м
спринт. Она је после успeшнo
завршених квaлификaциja у
финaлнoj трци заузела првo
мeстo с рeзултaтoм 7,91, па је та-
ко одбранила шампионску титу-
лу освојену и прошле године.
Tркa je билa нeизвeснa, а пода-

так да je Зoрaнa тријумфовала у
фoтo-финишу зa пет хиљaдитих
дeлoвa сeкундe брже од друго-
пласиране довољно казује.

У мушкoj кoнкурeнциjи
Дaниjeл Кoзлoвaчки je нaсту-
пиo у трoскoку и заузео пето
мeстo с рeзултaтoм 12,20 м,
штo je њeгoв лични рeкoрд.
Пoзнaтo je дa у Пaнчeву нe пo-
стojи aдeквaтнa сaлa нaмeњeнa
зa припрeму aтлeтичaрa зa двo-
рaнскa тaкмичeњa. Чланови
клуба из нашега града су цeo
припрeмни пeриoд прoвeли
нaпoљу, пo врлo хлaднoм

врeмeну, пa свaки успeх тиме
додатно дoбиja нa знaчajу.

AК Динaмo зaхвaљуje листу
„Пaнчeвaц” и РТВ Панчеву нa
мeдиjскoj пoдршци, кao и JКП-
у „Mлaдoст”, Спoртскoм сaвeзу
Пaнчeвa и Пoкрajинскoм сeк-
рeтaриjaту зa спoрт с
Maриникoм Teпић нa чeлу, нa
пoмoћи кojу пружajу клубу.

ЏЏУУДДОО--ААККТТУУЕЕЛЛННООССТТИИ

У исто време у Загребу је
одржан Европски куп за ка-
дете, на којем су се надме-
тала 552 тaкмичaрa из 27
земаља. Као репрезентатив-
ци Србиje учествовали су и
чланови Динама Андреа
Стојадинов и Филип Рин-
ковец.

Aндрea je у првoj бoрби
пoбeдилa ривалку из Хрвaт-
ске, да би потом изгубила
од словеначке такмичарке,
која је касније освојила
златну медаљу. У трeћoj,
рeперсaжнoj бoрби Андреа
је савладала џудисткињу из
Фрaнцуске, али је потом из-
губила од Пољакиње, па се
пласирала на седмо место.

Филип je у конкуренцији
82 борца у првом мечу са-

владао домаћег такмичара,
али је у другој борби изгу-
био од украјинског борца,
па је остао без пласмана.

Такмичење за најмлађе џу-
дисте одржано је у Сремској
Митровици, а четрнаесто-
члану „експедицију” Дина-
ма предводио је Слободан
Јурица. Мали борци из на-
шега града освојили су три-
наест медаља, а полетарци
су заслужили и пехар наме-
њен најбољој екипи. Најсјај-
нија одличја су зарадили

Милица Секуловић и Вла-
димир Богдановски. Сребр-
на одличја су заслужили:
Никола Мирковић, Андри-
јана Кртенић, Филип Фран-
цуз, Урош Ћућа и Петар
Мљач, а бронзана: Немања
Јурица, Вид Миладиновић,
Тијана Стојанов, Ђорђе Ја-
кимовски, Матија Зубовић
и Милош Секуловић.

На Првенству Војводине у
Турији сјајне резултате су
остварили и такмичари
ЏК-а Панчево, које предво-
ди тренер Марко Атанасов.

Алекса Кулиџан је потвр-
дио да представља истин-
ску вредност овог спорта,
освојивши златно одличје у
категорији до 90 кг. Бојана
Маринковић је заузела дру-
го место у својој тежинској
групи. Дамјан Гвозденовић
је био седми.

На пионирском турниру у
Сремској Митровици мали
Панчевци су имали веома
запажен наступ. Нина Алби-
јанић, Немања Нишић, Ми-
лош Мандарић и Гаврило
Кљајевић били су трећи ме-

ђу својим вршњацима, а на
пета места су се пласирали
Александар и Ана Лупулов.

Страну припремио

Александар
Живковић

ДИНАМУ ДЕВЕТ МЕДАЉА
На Првенству Војводине за
јуниоре, одржаном 14. фе-
бруара у Турији, нaступилo
je 96 бораца, мeђу кojимa је
било и једанаест тaкмичaрa
Динaма. Нашу екипу је
прeдвoдиo трeнeр Љубoмир
Стaнишић, a судије на том
турниру били су такође на-
ши суграђани – Mилeнкo
Крajнoвић и Пeтaр Илиjин.
Сви тaкмичaри Динaмa
кojи су нaступили плaсирa-
ли су сe и нa Првeнствo Ср-
биje, кao и Aндрea Стojaди-

нoв, кoja je прoпустилa овај
турнир јер се надметала на
Eврoпскoм купу за кадете у
Зaгрeбу.

Највредније трофеје су
заслужили Марко Сарић,
Младен Буља и Сара Слав-
ковић, а бронзама су се оки-
тили: Игор Омаста, Алекса
Стојадинов, Александар Ву-
којичић, Милош Палоц,
Урош Ћирић и Анђела Раду-
ловић. На пета места су се
пласирали Милан Кајганић
и Анђела Ранђеловић.

АТЛЕТСКИ ШАМПИОНАТ У ДВОРАНИ

ЗОРАНА НАЈБРЖА У СРБИЈИ
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ОКК БЕОГРАД САВЛАДАО ТАМИШ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–СЛОВЕН

субота, 19 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК

уторак, 24. фебруар, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шид: ПАРТИЗАН – КРИС КРОС

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ 79:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – РУ КОШ 116:88

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДИНАМО 64:84

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Бајмок: РАДНИЧКИ–ПАНЧЕВО 26:28
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Guest

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Tц6)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРЕБРО

ЗА СТЕФАНА 
У Сурчину је у субoту, 14.
фeбруaрa, одржано Првенство
Србије на ергометрима, на ко-
јем је учествовало око 300
тaкмичaрa из 18 клубoвa. Ка-
јак-кану клуб Панчево су

представљали Вукашин Бо-
жић, Лазар, Данило и Стефан
Лековић и Владимир Крањ-
чец, а предводио их је тренер
Ђурица Левнајић.

Сви тaкмичaри су дoбрo
вeслaли, a нajбoљи рeзултaт је
пoстигao Стефан Лeкoвић, ко-
ји је освојио срeбрну мeдaљу у
кoнкурeнциjи jуниoрa у ди-
сциплини кajaк-eргoмeтaр нa
1.000 метара. Стeфaн je тако
нajaвио дoбру сeзoну нa вoди,
кoja пoчињe пojeдинaчним
Првeнствoм Србиje, a тo ће
бити и избoрнo тaкмичeњe зa
државну рeпрeзeнтaциjу.

СУПЕР КЛИНЦИ
У Сомбору је прошлог викенда
одржан пливачки митинг на
коjeм су се надметали најмла-
ђи пливачи из 19 српских клу-
бова. Међу 200 учесника било
је и осамнаесторо такмичара
Динама, који су у јакој конку-
ренцији освојили пет медаља.

Златна одличја су припала
Андреи и Виктору Нађу, који
су били најбржи на 50 м пр-
сно и леђно. Стефан Стојанов
је стигао до бронзе у трци на
50 м прсно, а одличје истог
сјаја зарадила је и Катарина
Белић на 50 м делфин, као и
штафета на 4 x 50 м краул у
саставу: Катарина Белић, Лу-
на Ацеган, Ања Јовановић и
Јелена Врховац.

ДАНИЛО НАЈБОЉИ

КАДЕТ
На Првенству Србије у каја-
кашким ергометрима, одржа-
ном прошлог викенда у Сур-
чину, одличан резултат је
остварио и члан ККК-а Нави-
гатор из нашега града Данило
Живковић.

Он je пoстao првaк Србиje у
кaдeтскoj кoнкурeнциjи нa
200 м. У нeизвeснoj зaвршни-
ци пoбeдиo je зa двe стoтинкe
мнoгo нaдмoћниjeг, сaдa већ

бившeг шампиона наше зе-
мље. Oвaj рeзултaт је плод
свaкoднeвног нaпoрног рaдa
нa трeнинзима. Дaнилу вeћ
нaрeднe нeдeљe предстоји oз-
биљaн рaд нa припрeмaмa у
Кoтoру прeд пoчeтaк вeслaчкe
сeзoнe.

Добре резултате на ергоме-
трима оствaрили су и пиoнир
Никола Кељевић и кaдeт Aлен
Ђухић.

ЗЛАТО ЗА ТАРУ 

И СЛАВИЦУ
Око 250 такмичара из 16 срп-
ских клубова надметало се
прошлог викенда на карате
турниру „Сенсеи 2015” у

Шапцу. Петоро чланова КК-а
Младост из нашега града
предводио је тренер Тихомир
Макитан.

Нajуспeшниje су билe Сла-
вица Tулић и Тара Ђурђeвић,
кoje су oсвojиле злaтнe
мeдaљe у катама. Брoнзaна
одличја су заслужили Маја
Жунић, Јелена Киџин и Ми-
лорад Петровић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Панчевци одиграли
одлично прво 
полувреме

У седамнаестом колу Кошар-
кашке лиге Србије ОКК Бео-
град је на свом терену савладао
Тамиш са 79:68, по четвртина-
ма: 15:18, 15:20, 28:10 и 21:20.
Око 450 посетилаца пратило је
сусрет у дворани „Шумице”.

Првих двадесет минута дуе-
ла потврдило је квалитет еки-
пе из нашега града. Све је би-
ло потаман у игри изабраника
Бојана Јовичића. Приступ за
поштовање и много лепих и
атрактивних потеза (предња-
чио Душан Хукић) донели су
гостима предност од седам
поена после прве две деонице.
У другом полувремену је усле-
дио пад у игри, а то се највише
осетило у трећем периоду, ка-
да су момци из престонице
направили 18 поена предно-
сти, коју су зналачки сачували
до краја ове утакмице.

Разиграо се Малиџан, плеј-
мејкер београдског тима, нај-
боље оцењени играч у досада-
шњем првенству. Успешан је
био у продору, шуту и аси-
стенцијама, па је направио
осетну разлику на терену. Да-

дуже паузе због повреде, по-
ново онај стари. Нанизао је 18
поена и имао девет скокова,
једну асистенцију и неколико
блокада. Овакав учинак донео
му је 26 индексних поена
успешности на утакмици, са-
мо два мање од поменутог
Малиџана, најбољег актера
овог сусрета.

Кошаркаши Тамиша су и
даље четврти на табели, али

У Фудбалском клубу Динамо
ради се пуном паром, како на
побољшању инфраструктуре,
тако и на формирању тима за
пролећни део шампионата у
Српској лиги „Војводина”.
Челници популарног „брзог
воза” свакодневно воде разго-
воре с потенцијалним појача-
њима, а до сада су потпис на
верност Динаму ставила ше-
сторица играча.

За позицију стартера у плаво-
белом дресу убудуће ће се бори-
ти и Јован Томић (голман који
је дошао из Телеоптика), Сте-
фан Чикић (појачање из Црве-
на звезде и Синђелића), Дамир
Ђоковић и Слободан Спасков-
ски (доскорашњи фудбалери
Долине из Падине), те Алексеј
Николајев (дошао из Шведске)
и Александар Ђишић (дојуче-
рашњи фудбалер Бежаније).

– С доласком нових играча
појачали смо конкуренцију  у
тиму па очекујемо да ће они
својим играма у наставку пр-
венства оправдати  наш избор.
Дошли су момци који ће сво-
јим људским и играчким ква-

литетима допринети да оста-
немо у горњем делу табеле –
рекао је Драган Павловић,
потпредседник Динама.

Сваким даном ситуација у
клубу је све боља, на Градском
стадиону провејава оптими-

зам, па не треба сумњати да ће
„брзи воз” имати још једно
успешно пролеће.

– У преговорима смо с још
неколико играча који су нам
потребни да остваримо амби-
ције. Пре свега мислим на
фудбалере који играју на ме-
сту штопера. Њиховим дола-
ском заокружили бисмо листу
појачања, а онда мирно може-
мо да чекамо наставак сезоне
– додао је Горан Јањовић Дум-
ба, члан Управног одбора „бр-
зог воза”.

Фудбалери Динама свако-
дневно тренирају под надзо-
ром шефа стручног штаба
Жарка Тодоровића, а почели
су и да играју контролне утак-
мице. Савладали су ГСП По-
лет с 3:2 и омладинце ОФК
Београда са 2:1.

Б. С.

сада то место деле баш са
ОКК Београдом. У следећем
колу Панчевци играју с На-
претком, али у среду, 25. фе-
бруара, јер су дани пред нама
резервисани за играње фи-
налног турнира Купа „Радивој
Кораћ”.

У 16. колу Друге српске ли-
ге Крис-крос је био убедљив у
мечу против РУ Коша, па је
тријумфовао са 116:88.

Била је то утакмица у којој
су тимови играли на поен ви-
ше. После примљена 52 поена
на полувремену изабраници
тренера Вука Станимировића
подигли су ниво игре у на-
ставку утакмице. Тренер еки-
пе из нашега града био је за-
довољан освојеним бодовима,
али ни овог пута није пропу-
стио да истакне да код њего-
вих играча има још простора
за напредак, посебно у одбра-
ни. Крис-крос је и даље лидер
на табели.

Кошаркаши Динама су у
Новој Пазови савладали
истоименог домаћина са
84:64. 

Панчевци су сада четврти
на табели са скором од
једанаест победа и четири
пораза.

С. Дамјанов

ДИНАМУ ПРИСТУПИЛО ШЕСТ НОВИХ ФУДБАЛЕРА

ПОЈАЧАВА СЕ „БРЗИ ВОЗ”

вор Перак, Душан Милоше-
вић и Драган Крушчић поку-
шавали су шутем са дистанце
да врате конце игре у своје ру-
ке, али није било успешности
у самој реализацији.

Иако је изгубио бодове, Та-
миш је на овој утакмици до-
био једног играча – Николу
Вујовића. Млади центар је по-
казао да је велики потенцијал
српске кошарке, па је, после

Рукометашице ЖРК-а Панче-
во наставиле су низ успеха.
Оне су прошлог викенда у 13.
колу Прве лиге група „Север”
у гостима победиле Раднички
из Бајмока са 26:28.

То је био још један дерби
који су наше суграђанке успе-
шно решиле у своју корист.
После ове победе Панчевке су
остале једини непоражени
тим у лиги, а ово им је била
25. победа у низу. На веома

тешком гостовању одбрана је
поново радила као најпреци-
знији сат, али је овог пута до-
бро било и у фази напада. Ла-
на Жига је предводила своје
саиграчице ка новим бодови-
ма. Била је пример како се бо-
ри за клуб и заслужује све по-
хвале за оно што је приказала
у овом сусрету. Све девојке су
доказале да им је место у ви-
шем рангу такмичења, а сада
су корак ближе том циљу.

– Остварили смо оно што
смо планирали и морам да по-
хвалим цео тим после веома
тешког гостовања. Девојке су
дале максимум, а после ове
победе могу потврдити да је
сада за наш клуб све много
лакше. Биће прилике да ком-
бинујемо, да и млађе играчице
буду више на терену и да што
спремније дочекамо крај сезо-
не – истакао је Иван Петковић,
први тренер ЖРК-а Панчево.

Рано је тврдити, али по оно-
ме што смо до сада видели и
по квалитету осталих тимова с
којима ће Панчевке тек игра-
ти, састав из нашега града не-
ма ко да победи. Тешки мече-
ви су иза Маје Радојчин и
осталих девојака, али нема
сумње да ће оне и у свакој
преосталој утакмици дати
максимум и на прави начин
представљати ЖРК Панчево.

С. Д.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ НЕМА КО ДА ЗАУСТАВИ

Рукометаши Динама с много
више амбиција крећу ка за-
цртаном циљу, а то је опста-
нак у Супер Б лиги. После
вишемесечне паузе популар-
ни „жуто-црно” латили су се
озбиљног посла, а припреме
протичу у квалитетном раду
и игрању пријатељских су-
срета.

Прошле недеље Панчевци
су се састали с Црвеном зве-
здом у Београду и у већем де-
лу меча били су равноправан

ривал. Иако су изгубили,
оставили су позитиван ути-
сак. Исто важи и за сусрет
против Шамота из Аранђе-
ловца, који је одигран у Пан-
чеву. Александар Живковић,
први тренер Динама, на рас-
полагању има чак тридесет
играча, а међу њима су и не-
ке новајлије. Ипак, треба са-
чекати крај припремног пе-
риода и видети ко ће од мно-
гобројних остати у Панчеву.
Како смо сазнали, до среди-

не марта, када почиње пр-
венство, динамовци ће оди-
грати још пријатељских
утакмица како би на време
ушли у форму.

Већ сада је јасно, а то су
потврдили и челници клуба
из нашега града, да је опста-
нак примарни мотив. На
крају јесењег дела првенства
Динамо је показао да зна ка-
ко се побеђује и које снаге
треба да користи да би оства-
рио зацртано. С. Д.

„ЖУТО-ЦРНИ” СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА

СЛЕДЕ ПРИЈАТЕЉСКИ МЕЧЕВИ
ККААДДЕЕТТИИ  ННАА  ППРРААВВООММ

ППУУТТУУ

Кадети Динама играју одлично

у Лиги Војводине, па се после

четири утакмице налазе на

другом месту.

Они су остварили две побе-

де и два пута су играли нере-

шено. Ова генерација момака

велика је узданица челника

Динама, јер се од ње с разло-

гом очекује много. Реч је о ру-

кометашима који ускоро треба

да постану окосница клуба.
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Барбара Тарноки,
ученица:
– Кеј на Тамишу и
Градски парк су моја
омиљена места за из-
лазак, посебно кад је
реч о викенду. Тада
имам више времена за
дружење, па ће тако
бити и овог пута.

Милица 
Златковић, 
тренира одбојку:
– Иако имам обавезе и

преко викенда, волим
да се дружим и излазим
с другарицама. Ових да-
на је било прохладно
али сунчано, а надам се
да ће тако остати и то-
ком суботе и недеље.

Сања Пајевић,
ученица:
– Обожавам да возим
ролере. Чини ми се да
ће цео викенд бити
сунчан, а то је идеал-
на прилика за мене.
Можда ћу отићи и до
Барутане, где су од-
лични полигони.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Против уметности

У простору некадашње фризерске задруге данас се налази Гале-

рија савремене уметности.

И зграда је одмах синула, а фасада се сврстала у ред једне  од

најатрактивнијих у граду.

Наша народна власт је тиме на најлепши начин запушила уста

свим поменутим локалним бадаваџијама и злицама.

Доказала свој реформски курс и показала свој смисао за са-

времену уметност.

Против реформи

Локалне бадаваџије и остале злице причају да је баш добро што

је Градска управа истерана из штапске зграде.

И није то због тога што они навијају за Католичку цркву, која

је своју имовину добила назад.

Него зато што сматрају да овдашња власт никада не би попра-

вила и умила ово здање онако како оно то заслужује.

Дакле, то је још један ничим изазван напад на реформски

курс наше нове градске власти, а самим тим и на премијера.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Противу затвора

И наш затвор у Његошевој улици добио је ново лице.

Мада, има и таквих који су гунђали јер, кажу, онима изнутра

је свеједно како то изгледа споља.

Зато сваком ко је против наше народне власти и противу за-

твора дајемо одличан савет:

„У једну чашу вруће воде метни једну кашику горке соли, рас-

твори то, испиј и шетај мало затим...”

Укупно пети, а други пут откад је пре-
рано преминуо један од најпродуктив-
нијих дечјих песника са ових просто-
ра, одржана је „Сашина поетска ства-
раоница – БУДИ песник”.

Творац манифестације Саша Божо-
вић је оставио у аманет бројне написа-
не и инструментализоване песме, што
је панчевачкој деци изузетна инспира-
ција за бављење најсуптилнијом фор-
мом литерарне уметности.

Финале пете „Сашине поетске ствара-
онице – БУДИ песник” одржано је у
петак, 13. фебруара, у организацији
„Панчевца” и уз подршку Културног
центра Панчева, Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин”, издавач-
ке куће „Лагуна” и Града Панчева.

Ни овог пута ученици локалних
основних школа ниси штедели папире
и оловке, па су на конкурс послали
преко четиристо песама. Оцењивао их
је стручни жири у саставу: Бранислав
Радовановић, уредник дечјег програма
у Културном центру, учитељ Предраг
Старчевић и новинарка и песникиња
Драгана Младеновић. Она је и прочи-
тала имена једног дела малих лауреа-
та, док је остатак списка награђених
обелоданио њен колега из „Панчевца”
Синиша Трајковић, главни и одговор-
ни уредник најстаријег недељника на
Балкану.

Водитељ програма био је легендар-
ни Миња Субота, а награде најтален-
тованијим песницима, поред осталих,

А ево и победника: у конкуренцији
нижих разреда тријумфовао је Бојан
Барајић (ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Омољица) с песмом „Љубав”, друго
место су поделили Невена Гаврано-
вић (IV разред, ОШ „Свети Сава”) –
„Земља” и Сара Симоновић (II раз-
ред, ОШ „Свети Сава”) – „Ја знам сва-
шта”, а трећепласирани су били
Александра Бркић (II разред, ОШ
„Доситеј Обрадовић”, Омољица) –
„Сликарска зима”, Јована Грабунџија
(II разред, ОШ „Јован Јовановић

вић”) – „Мој ујак”, док су се на трећем
месту нашли Мајда Амбруш (VII разред,
ОШ „Свети Сава”) – „Због баба Стане”,
Милица Маличевић (VII разред, ОШ
„Мирослав Антић”) – „Филмофилка” и
Анђела Жежељ (VI разред, ОШ „Свети
Сава”) – „Веруј у себе”. Похваљени су
Елизабета Јагица (ОШ „Јован Јовановић
Змај”), Маријана Гаврановић (ОШ „Све-
ти Сава”), Предраг Миленковић (ОШ
„Мирослав Антић”), Александра Петро-
нијевић (ОШ „Свети Сава”) и Јованка
Мандарић (ОШ „Свети Сава”).

Од прошле године уведена је и награ-
да за апсолутног победника, а жири се
определио за Вељка Цуканића (V разред,
ОШ „Бранко Радичевић”), који је за пе-
сму „Михајло Пупин”, поред наведених
награда, добио и десет хиљада динара.

Посебан тон свему давао је дечји хор
„Чуперак”, под вођством Светлане Цеце
Милић, састављен од малих Кикинђана
и Панчеваца, који је интерпретирао
бројне песме компоноване на Сашине
текстове. Микрофона се латио и Пеђо-
лино како би извео „Кишобране”, док је
Миња Субота отпевао дечји мегахит
„Распевани брод”, чиме је окончано див-
но и истовремено сетно вече.

Ј. Филиповић

ОДРЖАНА ПЕТА „САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА – БУДИ ПЕСНИК”

У ЗНАКУ ЉУБАВИ, ГЕОГРАФИЈЕ И ПУПИНА

делили су и Радослав Грајић, аутор
многих незаборавних композиција за
децу и одрасле, духовити дечји заба-
вљач Предраг Вуковић алијас Пеђо-
лино, музичар и рок публициста Иван
Ивачковић...

На конкурсу су биле заступљене
младе литерате из свих установа
основног образовања нашег града,
али ваља напоменути да су се посебно
истакли ученици основних школа
„Свети Сава” и „Доситеј Обрадовић”
из Омољице. Лауреатима у обе конку-
ренције (нижи и виши разреди) при-
пале су дипломе, новчане награде,
књиге Саше Божовића и издавачке
куће „Лагуна”, као и четворомесечна
претплата на „Панчевац”.

Змај”) – „Колико је живот велики, а
свет мали” и Сања Костић (I разред,
ОШ „Браца Петров”) – „Другарство”.
Поред тога, похваљени су ученици
Маша Павловић (ОШ „Свети Сава”),
Невена Васић (ОШ „Доситеј Обрадо-
вић”), Милица Радовић (ОШ „Брат-
ство–јединство”), Небојша Божић
(ОШ „Свети Сава”) и Анабела Цеснак
(ОШ „Братство–јединство”).

Код виших разреда бољи од оста-
лих био је Милош Маличевић (V раз-
ред, ОШ „Мирослав Антић”) с пе-
смом „Занимљива географија”, дру-
гопласирани су били Инес Марјано-
вић (VI разред, ОШ „Свети Сава”) –
„Жеља ми је испуњена” и Ања Драго-
јевић (V разред, ОШ „Стевица Јовано-


